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Tratamento de Água
SILVER 
ALK WT 

SILVER 
BIOZID WT

SILVER ACID 
CLEANING WT

SILVER 
DAMPF WT

Silver Alk WT é um produto 
auxiliar para limpeza 
química alcalina, usado para 
elevação de pH em efluentes 
e afluentes. Desincrustante 
com propriedades alcalinas 
para torres de resfriamento, 
geradores de vapores e 
caldeiras, remove sujidades de 
origem orgânica incrustadas 
nas superfícies. Regeneração 
de resinas aniônicas.

Silver Biozid WT é um 
produto biocida oxidante 
para o tratamento 
de águas industriais. 
Proporciona efetivo controle 
microbiológico em torres de 
resfriamento e condensadores 
evaporativos, possui amplo 
espectro bactericida e 
fungicida. Sanitização de 
água para abastecimento.

Silver Acid Cleaning WT é um 
produto auxiliar para limpeza 
química ácida, usado para 
correção de pH em tratamento 
de águas que possuem tanto 
efluentes quanto afluentes.  
Pode ser dosado mecanicamente 
ou manualmente com um 
controlador de pH, em geradores 
de vapores, caldeiras, trocadores 
de calor e torres de resfriamento. 
Desincrustante de sujidades de 
origem minerais com inibidores 
de corrosão.

Silver Dampf WT é um produto 
quimicamente balanceado para 
proporcionar um tratamento 
completo em caldeiras de baixa 
pressão. Produto indicado para 
sistemas geradores de vapor, 
alimentados por água industrial com 
média dureza, sem abrandamento, 
desmineralização ou com baixo 
retorno de condensado. É indicado 
para caldeiras onde a cor do vapor é 
uma preocupação. Além disso, é um 
produto designado para indústrias 
têxteis, papel ou celulose.

LIMPEZA QUÍMICA
ALCALINA

BIOCIDA PARA SISTEMA
DE RESFRIAMENTO

LIMPEZA QUÍMICA ÁCIDA MULTIFUNCIONAL PARA 
GERADORES DE VAPOR

SILVER
FREEZE WT

SILVER
GLUE WT

SILVER
NACIO WT

Silver Freeze CL WT é um 
produto multifuncional para 
o tratamento de águas em 
torres de resfriamento em 
geral. É uma mistura sinérgica 
de compostos orgânicos e 
inorgânicos, com inibidores 
anódicos e catódicos, evitando 
oxidações e corrosões no 
sistema. É indicado para 
sistemas onde predomina aço 
carbono ou inox.

Silver Nacio WT é um produto 
de fácil utilização, onde houver 
a necessidade de cloração de 
águas, onde o mesmo torna-se 
um fornecedor de cloro-ativo 
para efluentes e estações de 
tratamento de águas.

MULTIFUNCIONAL 
PARA SISTEMAS DE 
RESFRIAMENTO

POLÍMERO CATIÔNICO CLORAÇÃO DE ÁGUAS

50L20L 50L20L 50L20L 50L20L

50L20L 50L20L

Silver Glue WT é um produto 
catiônico de médio peso 
molecular. Sinônimos usuais: 
“Polieletrólito”, “Polímero” 
e “Floculante”. Usado para 
a clarificação de efluentes 
proveniente de processos 
da indústria alimentícia, 
frigoríficos, agronegócios e 
etc. Desaguamento de lodo de 
ETE ou ETB.
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