
 

* A informação e as recomendações na folha de dados deste produto são baseadas em dados que cremos ser fiáveis. São oferecidas em boa fé, mas não pressupõem qualquer 
garantia ou desempenho garantido, pois as condições e métodos de uso estão além do nosso controlo. Assim, a Empresa African Pegmatite da África do Sul não oferece quaisquer 
garantias no que respeita a este produto, incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação para um propósito particular. 
Recomendamos que o utilizador determine se os produtos e a informação fornecida são apropriados e que tanto a adequação como  o desempenho dos nossos produtos são 
apropriados, fazendo testes nos seus próprios equipamentos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A informação e as recomendações dadas nesta folha de 
dados do produto não devem ser entendidas como uma recomendação para o uso dos nossos produtos em violação de qualquer patente ou uma licença para usar qualquer patente 
da Empresa African Pegmatite da África do Sul. 

 

 

 
 

Date: 4 September 2019 Pages: 1 of 2 
Approved by: E. Wenger Doc No: DS074 
Compiled by: D. Prevoo Rev No: 02 

 
 
FOLHA DE DADOS 
 

 
 
 
 
 
 

Análise Química (%): 

 
SiO2 72% Fe2O3 0.6% 

Na2O 14% K2O 0.06% 

CaO 9% Al2O3 0.3% 

MgO 4%   
 

 

Propriedades Físicas: 
Cor: Branco Profundidade da 

base: 
Apenas fração pequena, 600-800mm, com arranjo e 
abertura de bico adequados. Dependendo das 
características e origem dos sólidos suspensos. 
Adicionar 100mm de fração maior (camada inferior) 
para 500mm da fração mais pequena com maior 
abertura de bico. 

Taxa de Contracorrente: Max. 6-10 m3/m2/h at max. 
100-120 kPa 

Densidade Seca 
Aparente: 

1.3 Quadro Livre: 40-50% de profundidade de base do meio 

Tamanho Efetivo mm 
(Aproximado): 

0.6 - 0.65 
D10 -1.1mm 

Taxa de Fluxo de 
Serviço em 
Cubos por hora: 

 
8-12m3/m2/h at 100-120 kPa 
Dependendo das características e origem dos sólidos 
suspensos. 

Coeficiente de 
Uniformidade: 

1.4 - 1.65 

Tamanho da Malhagem: -1.4+0.4mm Forma: Suave e Angular 

Gravidade Específica: 2.43 Perda por 
Desgaste por ano: 

5-6% dependendo da frequência da contracorrente. 

 
 

 

Aplicativo: 
Água de Piscina com Flocos, com 92 NTU de Turvidez: 88% redução com passagem simples 

95% redução com passagem dupla 
98% redução com passagem tripla 

Água de Piscina com Flocos, com total de 87mg/l de sólidos 
suspensos: 

85% redução com passagem simples 
94% redução com passagem dupla 
98% redução com passagem tripla 

Sólidos orgânicos suspensos resultantes de tratamento 
biológico, ou seja, redução COD: 11m/hr 

91% redução com passagem simples a velocidade de 
20m/h 
98% redução com passagem simples a velocidade de 
10m/h 

 

 

 
Meio de filtro de vidro ativado 

Grau: ActiDesolidex 
Uso: Remoção de sólidos suspensos industriais, orgânicos e 

inorgânicos. 



 

* A informação e as recomendações na folha de dados deste produto são baseadas em dados que cremos ser fiáveis. São oferecidas em boa fé, mas não pressupõem qualquer 
garantia ou desempenho garantido, pois as condições e métodos de uso estão além do nosso controlo. Assim, a Empresa African Pegmatite da África do Sul não oferece quaisquer 
garantias no que respeita a este produto, incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação para um propósito particular. 
Recomendamos que o utilizador determine se os produtos e a informação fornecida são apropriados e que tanto a adequação como  o desempenho dos nossos produtos são 
apropriados, fazendo testes nos seus próprios equipamentos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A informação e as recomendações dadas nesta folha de 
dados do produto não devem ser entendidas como uma recomendação para o uso dos nossos produtos em violação de qualquer patente ou uma licença para usar qualquer patente 
da Empresa African Pegmatite da África do Sul. 
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Notas: 
• É higienizado numa superfície para a tornar completamente segura durante o processo de ativação. 

• É de proveniência 100% local. 

• É altamente eficiente na remoção de sólidos suspensos em flocos, tanto em aplicações de passagem única como de 
múltiplas passagens. 

• Pode ser usado para remoção de sólidos suspensos industriais, tanto orgânicos como inorgânicos.. 

• A fração de tamanho pequeno pode ser usada por si mesma, mas em vasos com aberturas maiores de bico pode ser usada 
como camada inferior.. 

• Devido à sua baixa densidade aparente, é possível poupar 20% de material, comparando com meio de sílica. 

• Devido à sua superfície de partículas suaves mas ativadas, as partículas sólidas suspensas arrastadas são instantânea e 
virtualmente removidas da superfície de partículas durante a contracorrente, resultando numa redução drástica de ciclos de 
contracorrente e poupança de água de.   

• Redução drástica dos ciclos de filtração em aplicações de múltiplas passagens, resultando em poupanças de energia 
substanciais. 

• É adequado para aplicações de filtração de líquidos/suspensão, numa vasta gama de pH, tipicamente. 

•  Os parâmetros de operação e as eficiências de filtração contidas nesta folha de dados têm sido obtidos durante vários 
testes em aplicações representativas - os parâmetros de teste são baseados em técnicas provadas e conhecidas no que 
respeita à filtração, profundidade de base de meio, pressão e velocidades de filtração. 

• Os testes de ActiDesolidex, em paralelo com produtos alternativos/importados, têm vindo a mostrar que o ActiDesolidex é 
substancialmente superior. 

 

 


