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Generel information 

Beskrivelse: 
Højkoncentreret flokkuleringsmiddel til bassinvand, der overholder normerne i DIN 19643 og DS-EN 
15031.  
Ved hjælp af P-FLOCK AHC kan små organiske forureninger i kolloidal og løs form hurtigt flokkes ("samle sig 
i større klumper") og effektivt bortfiltreres i filteranlægget. For-hydrolysering og basicitet gør P-FLOCK AHC 
velegnet til alle typer af svømmebade, også vand med lav alkalinitet, samt terapibade med skånehensyn 
mod allergiske reaktioner hos gæster. P-FLOCK AHC er letopløseligt i både surt og alkalisk (basisk) vand. 

Produktet er aktivt i intervallet:  pH 5,2 – 8,0 
Optimal virkning i intervallet:      pH 6,8 – 7,2 

Product specifikation 
Parameter Standard værdier for produktet Grænseværdier iht. 

E513 - EU 231/2012 
Aktiv substans: Aluminium 80 g / liter 
pH i dunk Ca. 4 
Basicitet (indhold af basisk stof) > 80%

Dosering: 
P-FLOCK AHC doseres med fordel koncentreret direkte fra dunken. Afhængig af badebelastning anbefales
en dosering på 0,2 – 0,7 ml/m3 filtreret vand.
Anbefalet dosering i henhold til DIN 19643 er 0,63 ml/m3 filtreret vand.
Fortynding er muligt op til 1:10, men bør da anvendes inden 10 dage. 

Opbevaring. 
P-FLOCK AHC skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for uvedkommende.
Holdbarhed i originalemballagen er mindst 1 år fra leveringsdato.
Produktet er ikke klassificeret, da det ikke anses for sundhedsskadeligt eller miljøfarligt i henhold til gæl-
dende lovgivning.
Kontakt os gerne for yderligere information eller hjælp.

For information om miljø og sikkerhed henvises til vores sikkerhedsdatablade (MSDS – Material Safety Data Sheet). 

Dette er en generel information og ikke et analysecertifikat. Informationerne er taget fra EU 231/2012 samt leverandørernes 
specifikationer, og derfor er Søegaard Vandteknik ApS ikke ansvarlig for rigtigheden af data. Analysecertifikaterne indeholder 
ikke nødvendigvis alle parametre nævnt herover, da det ikke er alle parametre, der analyseres for i den enkelte batch.   

Synonymer (AHC) Aluminium-Hydroxid-Chlorid 
REACH no: 
Formel: Al2ClH9O7 
Molekyle vægt: 210,48 g/mol 
E-nummer

EINECS no./ EC no.: 234-933-1
CAS no.: 12042-91-0 
HS no.: 
Massefylde:  1,162 kg/liter 
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