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EUROSPERSE PLUS 
CONCENTRATED AMINE BASED BIOCIDE 

Περιγραφή: 
 Το EUROSPERSE PLUS είναι ένα υγρό συμπυκνωμένο προϊόν βάσεως 
αμινών που είναι πολύ αποτελεσματικό βιοδιασκορπιστικό και βιοκτόνο και 
χρησιμοποιείται για να διατηρεί καθαρό το δίκτυο ψύξεως της θαλάσσης από 
βιολογική μόλυνση. 
 Όταν το σύστημα είναι καθαρό από βακτηρίδια, μύκητες, μύδια, φύτρα, κλπ. 
τότε διατηρείται η δυνατότητα μεταφοράς θερμότητας και η απόδοση  παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα.  Διατηρώντας το σύστημα καθαρό με την χρήση το EUROSPERSE 
PLUS  μειώνεται το κόστος συντήρησης και λειτουργίας.   
 Το EUROSPERSE PLUS είναι ειδικά παρασκευασμένο να εμποδίζει την 
ρύπανση σε θαλάσσια δίκτυα ψύξεως από βακτηρίδια και βιολογική μόλυνση. 

Το προϊόν σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ και δεν αφήνει τα στρείδια, 
μύδια, φύτρα, μύκητες, βακτηρίδια, κλπ., να κολλήσουν στο σύστημα ενώ συγχρόνως 
προστατεύει το σύστημα από την σκουριά και διάβρωση.  
 
Πλεονεκτήματα: 

 Είναι υγρό και εκ τούτου εύκολο στην χρήση του. 
 Προστατεύει το σύστημα από σκουριά και διάβρωση. 
 Υλικό πολλαπλών χρήσεων. 
 Διατηρεί την απόδοση του συστήματος και ελαττώνει το κόστος 

συντήρησης.  
 Είναι πολύ οικονομικό και βιοαποικοδομήσιμο. 

 
Εφαρμογές: 
 Σε ελαφρώς επιβαρημένα συστήματα το EUROSPERSE PLUS θα 
διασκορπίσει την υπάρχουσα ρύπανση. 
 Σε πολύ επιβαρημένα συστήματα συνιστάται πριν την χρήση του 
EUROSPERSE PLUS ο καθαρισμός του συστήματος με ένα διάλυμα 10% του 
προϊόντος μας SCALE-OFF-S. 
 
Δοσολογία: 
 Το EUROSPERSE PLUS τροφοδοτείται σε αναλογία 4 PPM (0,4 λίτρα ανά 
100 τόνους θαλάσσιου νερού ) και για 1 ώρα. Όταν τα ψυκτικά κυκλώματα είναι σε 
εργοστάσια επαναλάβατε την δόση κάθε 48 ώρες.   

Για πλοία όταν είναι σε ρηχά νερά επαναλάβατε την δόση κάθε 48 ώρες ενώ 
όταν βρίσκονται στον ωκεανό  τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. 
 
Προφυλάξεις:  
 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). 

 
----____---- 

 


