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Hvorfor BIO SURE® SG? 

✓  ✓ BIO SURE® SG er en enkel og problemfri løsning for vannbehandling i 

kjølevannssystemer.  

 
 Det er et enkelt produkt 

 Krever ingen doseringspumper 

 Er ikke giftig 

 Vedlikeholdsfritt 

 Er kostnadseffektivt 

 

✓ BIO SURE® SG er et trygt, selvregulerende produkt som automatisk kontrollerer 

vannbårne bakterier (inkludert legionella), belegg, korrosjon og pH-nivå for kjøletårn og 

kjølevannssystemer. 

 

✓ Plasér riktig antall blokker i kjølemaskinens basseng, og BIO SURE® SG begynner å 

kontrollere vannsystemet, aktivt og automatisk. 

Så enkelt er det. Ingenting annet å gjøre, bortsett fra generell rengjøring og obligatorisk 

prøvetaking av vannet og rensing. 

 

✓ BIO SURE® SG er et silikat (et amorft glass) med 1 % sølv-oksid (Ag2O). Silikatet 

oppløses i vann og frigjør sølv-ioner, som fjerner belegg og rust, men som også dreper 

alger og bakterier (inkludert legionella) Dette løse avfallet som oppstår må filtreres bort 

for å oppnå et absolutt rent og klart vannsystem. 

 

✓ Ett enkelt produkt. Ingen andre kjemikalier eller skjulte kostnader. 

 

✓ Det må ikke være andre kjemikalier til stede i kjølevannskretsen. Hvis det tidligere har 

vært benyttet kjemikalier i kjølevannet, så må vannet byttes ut og systemet gjennomspyles, 

før innsetting av BIO SURE® SG 

 

✓ Et miljøvennlig og trygt alternativ som blei AgriQuality (MAF) godkjent i 1999 for bruk i 

mat- og meieri-industrien. 

 

✓ Ingen kostnader for kostbart doseringsutstyr eller uforutsette pumpereparasjoner og 

vedlikehold. 

 

✓ Ingen justeringer for å få til riktig behandling, fordi BIO SURE® SG er et selvregulerende 

produkt. 
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✓ BIO SURE® SG medfører ingen helse eller sikkerhetsrisiko. Enkle oppbevarings- og 

håndterings-krav, da det ikke er giftig.  

 

✓ BIO SURE® SG fjerner belegg, forbedrer effektiviteten i systemet og hindrer 

korrosjonsprosessen, og reduserer drifts- og vedlikeholds-kostnader. 

 

✓ BIO SURE® SG vil ikke skade gummi, plast eller andre petroleumsbaserte produkter, 

heller ikke vil det angripe eller korrodere kobber, jern, aluminium, messing, rustfritt stål 

eller andre metaller. 

 

✓ BIO SURE® SG er brukt over hele verden siden 1988. 


