
INSTANT I-SOFT ROB 
Teknik Veri Sayfası 

 

 

Ürün İsmi INSTANT I-SOFT ROB (Membranlar için kireç, korozyon ve biyo-fouling’e 
karşı uygulama) 

Ticari formu Katı toz (Kimyasalların içerisindeki suya para ödemeye gerek yok !) 

pH 6.7 - 7.0 (%5’lik çözelti – 100 lt su’ya 5 kg toz) 

Uygulama Deniz suyu ve brakish suuyu (kuyu suyu) membran uygulamaları ve konsantre 
geri dönüş suyu. 

Kısa açıklama Devrimsel Antiskalant ve Anti-fouling INSTANT I-SOFT ROB tozu birinci ve ikinci 
geçişi olan sistemler, kısmi geri dönüşümde, içme ve kullanma suyu üreten 
küçük ve orta büyüklükteki tüm Ters Ozmoz (RO) sistemleri için kullanılır. Çok 
yüksek seviyedeki silis (silika) ve her tür sülfatları işleyebilir. Ötrofikasyonu 
önlemek için içeriğinde fosfat veya fosfonat kullanılmamıştır ve %100 doğayla 
dost antiskalant and biyosit içermektedir. 
Hiçbir formülasyon bileşiğinin biyoakümülasyon eğilimi yoktur. 

 

Tüm Ters Ozmoz (RO) sistemlerinde ortak bir sorun vardır; kireçlenme ve 
bunun için de 100 farklı antiskalant ürünü. Diğer bir problem; biyo-kirlenme 
(biyo-fouling) ve bunun için de 200 farklı biyosit.  

 

INSTANT I-SOFT ROB yüksek silika ve sülfat kireçlenmeleri için uygulanan tek 
Antiskalant'tır ve asla membran temizlemeye ihtiyaç duymazsınız. Membran ve 
saf su için doğru üründür. 

Ürün Uygulaması 
Besleme oranı/Dozlama 

INSTANT I-SOFT ROB genel dozlama oranı 10 - 40 ml/m3 (v/v). I-SOFT 
ROB Dozlama solüsyonu derişimi 100 kg(su)/5 kg (toz) (5%). 

 

INSTANT  I-SOFT ROB dozlama tozu  suda çözündürülmeli ve mümkünse 
WATCH® I-DOS dozlama sistemleri ile dozlanmalı. 

 

Önemli: 
INSTANT I-SOFT ROB - 2000 mg/L (ppm) 'ye kadar TDS konsantrasyonları 
için % 5 kuvvet çözeltisi 10 ml/m3 oranında ölçülür 

 

TDS seviyesi daha yüksekse, dozaj miktarı 1000 mg/L (ppm) TDS başına  
5 ml/m3 için artar. 

• Membran yüzeylerinde neden silis, kalsiyum, sülfat (gypsum), kalsiyum fosfat, magnezyum 

hidroksit, baryum sülfat (barit) veya strontium sülfatın çökelmesi (kireçlenmesi) görülür? 

• Membranlı arıtma sistemlerinde neden biyolojik kirlenme oluyor? 

• Membranlarınızı bir daha asla neden temzilemeniz gerekimiyor? 

- Bu soruları WATCH® Türkiye takımına sorun 

Membranlar konusunda dünya lideriyiz.  

Artık 100 farklı dozlama çözümüne gerek yok, sadece INSTANT I-SOFT® ROB yeterli 

• İlk dozlama ile birlikte %5’ten %10’a kadar daha iyi performans! 

Ambalaj & Depolama 20 kg kutularda 4 x 5 kg geridönüşümlü özel paketleme. 

1 euro palette 32 kutu bulunur. 20“ Konteyner 10 palet alır.  
Serin ve kuru yerde saklayınız. Paket açıldığında ürünü bekletmeden 
mutlaka kullanılması önerilir. 

Türkiye ve  

Ortadoğu  

Distribütörü 

Eliks Su Arıtma San. Tic. Ltd. Şti. 

Yeşiltepe sk. 9 Küçükyalı İstanbul TR 

+902165508745 www.eliks.com.tr 

 

FILTERSORB® SP3 su sistemleri için Multi-fonksyonel Membran arıtma 


