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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: CLOR Data publicare: 23.11.2022 12:02

Cod si denumire CPV: 24962000-5 Produse chimice pentru tratarea
apei (Rev.2)

Data finalizare: 23.11.2022 12:46

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 23.11.2022 12:03

Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 23.11.2022 12:46

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Municipiul Deva Denumire: S.C. Geho Aqua-Industries S.R.L.

CUI: 4374393 CUI: 27817120

Adresa: Strada: Unirii, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate:
Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: PRINCIPALA, nr. 116, Sector: -, Judet: Alba, Localitate:
Stremt, Cod postal: 515200

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Stremt, Romania

Telefon: +40 254210072 Telefon: +40 0766307983

E-mail: informatica@primariadeva.ro E-mail: office@geho.ro

Website: www.primariadeva.ro Website: www.geho.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Achizitie clor pentru tratarea apei de imbaiat

Conditii de livrare La sediul achizitorului fara costuri suplimentare

Conditii de plata OP conform comanda

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SP CLOR LICHID Solicitata: 300 Pret estimat: 114,00

Numar de referinta: 136 Ofertata: 300 Pret de vanzare: 114,00

Pret de catalog: 114,00 RON/1 x 25 L Valoare estimata: 34.200,00

Cod si denumire CPV: 24962000-5 - Produse
chimice pentru tratarea apei (Rev.2)

Valoare de vanzare: 34.200,00

Descriere: Substanta biocida lichida din grupa principala 1, tip produs 2 cu eficacitate bactericida. Domeniul de utilizare:dezinfectante si
algicide care nu sunt destinate aplicarii directe la oameni si animale.Aria de aplicare:dezinfectant pentru tratarea apei din piscine.SP Clor
Lichid este un compus anorganic al clorului,stabilizat,100g produs contine:substanta activa hipoclorit de sodiu CAS:7681-52-9; EC:231-668-3
cu degajare de clor activ 13% SP Clor Lichid  datorită stabilizării sale speciale, poate fi depozitat pentru aproximativ trei luni. Datorită acestei
caracteristici excepţionale, poate fi utilizat fără probleme direct din ambalajul în care a fost livrat, prin pompe de dozare, mai ales dacă este
disponibilă o instalaţie de măsurare şi tehnică de control.
Indicatii de utilizare:
pH-ul apei trebuie reglat înainte de fiecare utilizare intre valorile 6,8-7,2. Se utilizează prin pompe de dozare, cu o instalaţie de măsurare şi
tehnică de control. Doza inițiala  pentru piscine şi bazine de înot este de 30 ml pe m³ de apa, saptamanal. Pentru utilizarea curenta se
urmărește menținerea clorului liber (DPD) la valoarea de minim 0.5 mg/l .Cantitatea necesara depinde de temperatura apei şi frecventarea
piscinei sau bazinului de înot. Toate dozajele sunt informative. Durata de timp necesara pentru efectul biocid este de 5 minute.
Eficacitate: Produs cu activitate bactericida, metoda de testare:EN1040/2005, specia/tulpina: Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 si
Staphylococcus aureus ATCC 6538 la concentratia de 3l/100 m³, timp de actiune 5min la 20 °C.
Accesul oamenilor sau a animalelor in zona se poate face imediat fără restricție. Eliminarea in siguranța a produsului şi a ambalajului se face
prin firme specializate. Ambalajul este reutilizabil pentru aceasi substanta. Se păstrează in ambalajul original închis, ferit de ingheț şi căldura
excesiva.
Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesional; populație.
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TOTAL Valoare de vanzare: 34.200,00 RON
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