SERVIÇOS

Limpeza de Condutas

com Hydrogel

FICHA TÉCNICA
HYDROGEL
O grupo OKFT Ltd. efetua a conceção, fabrico e distribuição da tecnologia Hydrogel com direitos exclusivos e uso de
patente. A WASE, Engenharia em redes de água, é o representante oﬁcial, em Portugal, desta tecnologia.
Diâmetros*
Temperatura máxima admitida
Pressão máxima
Material da conduta
Composição

25-300 mm
90ºC
25 bar
PVC/PC/PEAD/Ferro Dúctil/Ferro Fundido/Aço/Betão/Fibrocimento
95% água + 5% de aditivos utilizados na indústria Alimentar

Acção em particulas soltas e areias (Ca, Fe, Mn, outros)

Alto desempenho

Bioﬁlme

Alto desempenho

Tempo de decomposição em contentor fechado
Tempo de decomposição no meio ambiente
Rendimento médio para uma conduta Dn200
Cadastro de redes com Hydrogel

2 a 3 semanas por m3
2 a 3 dias por m3
15 minutos por km de rede
a partir do DN80

* Para diâmetros superiores consulte-nos.

Ÿ

Não é necessário interromper o sistema e não há

órgãos de manobra; será descarregado e sairá totalmente

necessidade de ter nenhum tipo especial de

do sistema.

descarga de conduta.
Ÿ

Ÿ

O gel pode ser controlado dentro da conduta,

logo de seguida, não é libertado qualquer sabor, cheiro
ou turbidez na água.
Ÿ

Pode ser usado com total segurança para a saúde pública

O gel toma a forma da conduta, pelo que remove

e ambiente, pois não deixa quaisquer resíduos após

todos os detritos existentes.

descarga.

Com esta tecnologia, é possível efetuar num só

Ÿ

dentro do gel, que percorre a conduta em conjunto

Ÿ

em estreitamentos na rede ou na passagem por

Não é necessário efetuar qualquer tratamento aos
materiais após a passagem do gel.

com o gel.
O gel não causará bloqueios na conduta, mesmo

O gel utilizado pode ser lançado nos sistemas de
tubagens de águas de drenagem ou residuais.

passo a limpeza, desinfeção e cadastro da conduta,
sendo este feito com a inserção de um dispositivo

Ÿ

Logo após a limpeza/desinfeção, a conduta pode operar

utilizando para isso os órgãos de manobra
existentes.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

O Gel tem uma licença emitida pela associação de saúde
pública na Hungria que permite que o mesmo possa
estar em contato com água para consumo humano.

