Commitment makes the best chemistry.

Água limpa com uma química totalmente verde.
Apresentamos o Bulab® 5828 – um coagulante orgânico natural, que reduz o impacto ambiental.
Bulab 5828 é fabricado a partir de recursos naturais renováveis. Ao contrário dos tradicionais coagulantes
metálicos, Bulab 5828 é biodegradável e não tem impacto negativo sobre o meio ambiente. Além disso, é livre de
impurezas e clarifica até mesmo as águas mais difíceis de serem tratadas. Com Bulab 5828 você terá a água limpa
que deseja, contribuindo com o meio ambiente.
Use Bulab 5828, um produto altamente eficaz, em todos os seus sistemas de água, inclusive potável. Você
comprovará porque o Bulab 5828 é a escolha certa para clarificação da água.

Commitment makes the best chemistry.

Bom para o seu negócio, bom para o planeta.
Se sua empresa procura formas de ser sustentável, o Bulab® 5828 é um recurso valioso para obter um excelente desempenho do seu
tratamento de água, atender às exigências regulatórias e proteger o ecossistema. Você verá que Bulab 5828 não é apenas bom para o
meio ambiente; é bom também para o resultado final da sua empresa!

Ecologicamente correto
• Nenhum impacto negativo sobre o ambiente;
uma química totalmente verde
• Biodegradável
• Mais estável do que outros coagulantes a base
de taninos
• Manuseio seguro
• Bom para imagem da sua empresa

Desempenho excepcional
• Remoção de turbidez e cor
• Redução de DBO através da remoção de
contaminantes oleosos
• Não afeta o pH da água como os
coagulantes inorgânicos
• Eficaz para uma ampla variedade de águas
e efluentes

Menor custo total
Como o Bulab 5828 é isento de metais, a lama gerada
com seu uso também é, o que reduz o volume de lama e
o custo de disposição.
Pelo fato do Bulab 5828 não alterar o pH da água do
sistema, a correção do pH e custos adicionais com
alcalinizantes são significativamente reduzidos.
Como resultado final, Bulab 5828 pode fornecer uma
água excelente a um custo total menor do que os
químicos tradicionais.

Saiba mais
Saiba mais sobre Bulab 5828 da Buckman.
Contate o seu representante local, ou visite-nos
online em buckman.com.

Esta não é uma oferta de venda. O produto apresentado nesta literatura pode não estar disponível para venda e/ou disponível em todas as regiões onde Buckman está presente. As afirmações feitas podem não ter sido aprovadas para uso em todos
os países. A Buckman não assume qualquer obrigação ou responsabilidade pelas informações. Entre em contato com seu representante de vendas Buckman para mais informações.
A empresa comercializadora assegura que este produto está de acordo com a sua descrição química e é adequado para a finalidade indicada, quando aplicado de acordo com a recomendação técnica feita pela empresa fornecedora. O comprador
deve assumir o risco proveniente da aplicação incorreta do produto, bem como pelo manuseio inadequado e por pessoas sensíveis a produtos químicos. A empresa comercializadora não dá nenhuma outra garantia ou representação de qualquer tipo,
expressa ou implícita, referente ao produto, incluindo NENHUMA GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DAS MERCADORIAS PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE. Nenhum representante de vendas está autorizado a alterar
esta garantia sob qualquer aspecto, exceto por escrito formalmente com uma referência específica a esta garantia. 
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