
 

 

 

 

ΤΛΘΚΑ ΦΘΛΣΡΑΝΗ 
 

 

 ΡΗΣΘΝΕ 

- Ιζρπξά θαηηνληθή, ζε κνξθή gel (Καηάιιειε γηα ηξόθηκα) 

- Mηθηήο θιίλεο 

- Ιζρπξά αληνληθή 

 

 

 

 ΑΝΘΡΑΚΘΣΗ 

Χξώκα:  καύξν 

Εηδηθό βάξνο:  950 gr/lit 

Eλεξγό κέγεζνο:  .60-2.30 mm 

Ο αλζξαθίηεο βειηηώλεη πάξα πνιύ ηελ ζνιεξόηεηα ηνπ 

λεξνύ  ράξε ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα θξαηά πνιύ κηθξνύ 

κεγέζνπο ζηεξεά. 

 

 

 ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΑΚΑ 

Χξώκα:  καύξν 

Εηδηθό βάξνο:  450 gr/lit 

Mesh size: 8x30 mesh    12x40 mesh 

Χξεζηκνπνηείηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ριωξίνπ, 

νξγαληθώλ ζπζηαηηθώλ, ρξωζηηθώλ θαη αλεπηζύκεηωλ 

νζκώλ.  

 

 

 

 ΠΤΡΟΛΟΤΘΣΗ 

Χξώκα: καύξν 

Εηδηθό βάξνο: 2000 gr/lit 

Eλεξγό κέγεζνο: .48 mm 

UC (D 60): 1.72 

Είλαη έλα απνηειεζκαηηθό κέζν γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

δηαιπκέλνπ ζηδήξνπ . Δξα ζαλ θαηαιύηεο βνεζώληαο ηελ 

αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ 

ζηδήξνπ.   

 

 CALCITE 

Color: ζρεδόλ ιεπθό 

Εδηθό βάξνο: 1450 gr/lit 

CaCO3: 95% (min) 

MgCO3: 3.0% (max)  

Τα όμηλα λεξά δηαιύνπλ ην αλζξαθηθό αζβέζηην κε απνηέιεζκα 

ηελ αύμεζε ηνπ pH ηνπ λεξνύ.  
 



 

 MANGANESE GREENSAND 

Χξώκα: κωβ-καύξν 

Εηδηθό βάξνο: 1350 gr/lt 

Ελεξγό κέγεζνο: .30 - .35 mm 

UC (D 60): < 1.6 

Τν πιηθό απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε 

δηαιπκέλνπ ζηδήξνπ, καγγαλίνπ θαη πδξόζεηνπ από ηα λεξά 

γεωηξήζεωλ. Έρεη επίζεο ηελ ηθαλόηεηα απνκάθξπλζεο 

ξάδηνπ θαη αξζεληθνύ. 

 

 

 MTM 

Χξώκα:  Σθνύξν θαθέ 

Εηδηθό βάξνο:  715 gr/lit 

Ελεξγό κέγεζνο: 0,45 mm 

Uniformity Coefficient: 1.9 

Mesh size: 12 x 35 

Τν πιηθό απηό απνηειείηαη από δηνμείδην ηνπ καγγαλίνπ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε δηαιπκέλνπ ζηδήξνπ, 

καγγαλίνπ θαη πδξόζεηνπ από ηα λεξά γεωηξήζεωλ. 

 

 

 

    BIRM 

Χξώκα: καύξν 

Εηδηθό βάξνο: 700~800 gr/lit 

Ελεξγό κέγεζνο: 0,6 mm 

UC (D 60): 1.72 

Είλαη έλα απνηειεζκαηηθό κέζν γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

δηαιπκέλνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ καγγαλίνπ . Δξα ζαλ θαηαιύηεο 

βνεζώληαο ηελ αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ 

θαη ηνπ ζηδήξνπ.   

 

 

 

 

 

 

 ΥΑΛΑΖΘΑΚΗ ΑΜΜΟ ΚΑΘ ΥΑΛΘΚΘ 

Χξώκα: Αλνηρηό θαθέ 

Ελεξγό κέγεζνο: 0,3 - 6 mm 

Ππθλόηεηα: 2.67 

Σθιεξόηεηα MOH: 7 

Η ραιαδηαθή  άκκνο είλαη  έλα πνιύ  απνηειεζκαηηθό  

πιηθό  γηα  ηελ θαηαθξάηεζε ζηεξεώλ πξνζκίμεωλ θαη 

αηωξνπκέλωλ πνπ βξίζθνληαη ζην λεξό. 


