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MAITINAMOJO PRIEDO TECHNINIS APRAŠYMAS 

POLIFLOCK ABFN 

SPECIALUS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINYS DUJŲ BIOFILTRAMS, SKIRTIEMS VANDENILIO 

SULFIDO ŠALINIMUI 

Gamintojas UAB „Ekotakas“ 

Apibūdinimas POLIFLOCK ABFN yra skysta maistinė terpė su mikroelementais, 

visiškai tirpi vandenyje bei lengvai dozuojama. 

Paskirtis POLIFLOCK ABFN yra skirtas pagerinti sulfidų šalinimą iš biodujų. 

Aktyvuoja sierą oksiduojančias bakterijas (pvz. Thiobacillus ir Sulfolobus), 

kurios auga ant dujų biofiltrų (biologinių lašelinių filtrų). 

Privalumai  Specialiai subalansuota sierą oksiduojančioms bakterijoms. 

 Turi visus mikroelementus, kurie reikalingi geram šių bakterijų augimui 

ir veiklai. 

 Pasižymi pH buferinėmis savybėmis. Tai leidžia sumažinti šviežio 

vandens sunaudojimą, o taip pat - sutaupyti šio vandens pašildymo 

kaštus. 

Savybės Fizinė forma 

Tankis 

Žalsvas skystis 

Apie 1,2 g/cm3  

Pliūpsnio temperatūra 

Savaiminio užsidegimo 

temperatūra 

Nėra  

Netaikoma 

                                  pH neskiesto Apie 5  

                                 Virimo temperatūra 100 °C 
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Taikymas ir 

sandėliavimas 

Rekomenduojamas dozavimas: 

Gali būti dozuojamas neskiestas arba galima skiesti vandeniu 1-3 kartus, 

atsižvelgiant į dozavimo siurblio galingumą. 

1 kg sieros pašalinimui iš biodujų reikia apie 70 gramų neskiesto 

POLIFLOCK ABFN. Pvz., jei biofiltras paprastai apdoroja 1000 Nm3 

biodujų per valandą, kuriose H2S tūrinė koncentracija yra 1000 ppm, tuomet 

neskiesto POLIFLOCK ABFN reiktų dozuoti 2,0-2,2 litrus per dieną. 

Dozuojamas į recirkuliacinį biofiltro vandenį, paprastai dozuojamas kartu su 

šviežiu vandeniu.  

Rekomenduojamas neskiesto produkto galiojimo laikas yra ne daugiau kaip 

12 mėnesių. Laikyti vėsiose patalpose (15-20°C).  

Pakavimas ir 

transportavimas 

POLIFLOCK ABFN tiekiamas supakuotas 25 l plastikiniuose bakeliuose 

arba 200 l plastikiniuose konteineriuose.   

Tvarkymas Saugoti, kad išsiliejęs produktas POLIFLOCK ABFN nepatektų į aplinką. 

Cheminės medžiagos, likučių ir užterštos pakuotės šalinimas: deginimas, 

utilizavimas, šalinimas sąvartynuose. Produktui išsiliejus užpilti smėliu ar 

pjuvenomis. Pašalinti permirkusias pjuvenas ar smėlį, teritoriją išplauti 

dideliu kiekiu vandens. 

Techninis 

aptarnavimas 

Gamintojas tiekia visą techninį aptarnavimą atsižvelgiant į POLIFLOCK 

ABFN naudojimą. 

Sveikatos  

apsauga 

Informacija apie saugos priemones dirbant su reagentu POLIFLOCK 

ABFN yra pateikta „Saugos duomenų lapuose”. 

  

Visa aukščiau pateikta informacija remiasi mūsų patirtimi ir moksline informacija, tačiau nesuteikia garantijų 

ir įsipareigojimų. Rekomendacijos dėl mūsų produktų taikymo ir naudojimo turi būti pritaikomos atsižvelgiant į 

konkrečias darbų sąlygas. 

 
 

 

 


