
Chemia basenowa
Firma DEMPOL-ECO jest producentem najwyższej klasy koagulantów glinowych 

przeznaczonych do oczyszczania wody basenowej występujących pod ogólną 

nazwą handlową FLOKOR. 

Pod marką FLOKOR produkujemy standardowo trzy rodzaje 
preparatów do klarowania wody w basenach:

• FLOKOR 1,2 AB STANDARD 
• FLOKOR 1,2 AB FORTE
• FLOKOR 1,2 AB MAX

Jednakże, jako producent dostosowujemy się do oczekiwań  
i propozycji naszych Odbiorców, czego wyrazem jest możliwość 
przygotowania preparatów DEDYKOWANYCH na życzenie Klienta 
zgodnie z jego wytycznymi jakościowymi, uwzględniającymi 
różnorodność budowy, składu i aktywności chemicznej 
preparatów.

Preparaty FLOKOR to wstępnie zhydrolizowane wodne roztwory 
chlorowodorotlenku glinowego, które znajdują zastosowanie  
w procesach uzdatniania wody. Mechanizm ich działania, 
wynikający ze specyficznej struktury, pozwala na osiągnięcie 
zamierzonego efektu oczyszczania przy zdecydowanej poprawie 
ekonomiki procesu.

W porównaniu do innych koagulantów preparaty FLOKOR 
umożliwiają zwiększenie efektów oczyszczania wody  
przy zminimalizowaniu efektów ubocznych, związanych  
z wprowadzaniem środków koagulujących, nie następuje spadek 
odczynu pH, klarują wodę w zakresie pH - 5-9 i nie zwiększają  
jej korozyjności.

Wszystkie preparaty FLOKOR posiadają atest PZH, rejestrację 
REACH, karty charakterystyki, oraz każdorazowy atest dostawy 
produktu. 

Zasada działania koagulantów marki FLOKOR:

Preparaty FLOKOR są przeznaczone do klarowania wody  
poprzez proces koagulacji tj. fizyczno-chemicznej reakcji.  
Po dodaniu koagulantu do wody, następuje wytworzenie 
drobnych kłaczków, które wiążą zanieczyszczenia znajdujące się 
w oczyszczanej wodzie. Tak wytworzona „mgiełka oczyszczająca” 
jest następnie odfiltrowywana na filtrze piaskowym. To bardzo 
szybki i skuteczny sposób na utrzymanie przejrzystości wody  
i jej czystości. 

Firma DEMPOL-ECO produkuje koagulanty glinowe od 1993 
roku. Możliwości produkcyjne firmy pozwalają naszym Klientom 
na bezpieczeństwo dostaw, a także ich stabilność, rzetelność, 
terminowość oraz gwarantowaną jakość. 

Dodatkowym atutem jest możliwość konsultacji z Laboratorium 
Badania Wody i Ścieków przy doborze preparatów, ich dozowania 
i użytkowania. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.



CHEMiA BASENOWA

RODZAJ  
KOAGULANTU:

MiEJSCE 
STOSOWANiA:

DOSTĘPNE
OPAKOWANiA:POSTAĆ:

GOTOWY ROZTWÓR  
HANDLOWY
5 % roztwór 

chlorowodorotlenku  
glinu

Do usuwania zawiesin  
i mętności wody  
we wszystkich  

rodzajach basenów.

Do usuwania zawiesin  
i mętności wody  
we wszystkich  

rodzajach basenów.

Do usuwania zawiesin  
i mętności wody  
we wszystkich  

rodzajach basenów.

Paletopojemniki - 1 m3

Kanistry - 60 l, 30 l, 20 l 

OPAKOWANiA 
ZWROTNE 

KAUCJONOWANE

Paletopojemniki - 1 m3

Kanistry - 60 l, 30 l, 20 l 

OPAKOWANiA 
ZWROTNE 

KAUCJONOWANE

Paletopojemniki - 1 m3

Kanistry - 60 l, 30 l, 20 l 

OPAKOWANiA 
ZWROTNE 

KAUCJONOWANE

KONCENTRAT  
DO ROZCiEŃCZANiA

10 % roztwór
chlorowodorotlenku 

glinu

KONCENTRAT DO 
ROZCiEŃCZANiA

40 % roztwór
chlorowodorotlenku 

glinu

FLOKOR  
1,2 AB 

STANDARD

FLOKOR  
1,2 AB 
FORTE

FLOKOR  
1,2 AB 
MAX


