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O CHLOR*TEST é um kit de campo rápido e de fácil utilização 
podendo ser aplicado em qualquer tipo de superfície. Quando 
utilizado em conjunto com a solução CHLOR* EXTRACT™, melhora 
as taxas de recuperação da amostra, aumentando a precisão do 
resultado do teste. Projetado para ser usado em qualquer posição 
da superfície a ser testada, não requer nenhum outro tipo de 
ferramenta ou material além do próprio kit de testes.

O CHLOR*TEST "CSN Salts" oferece a realização de testes em 
campo para cloretos, sulfatos e nitratos com alto desempenho, a 
partir de uma única amostra. Assim, os testes são realizados com 
maior rapidez e precisão alcançando melhores resultados 
quantitativos em cada amostra coletada. Quando utilizado em 
conjunto com a solução de extrato CHLOR* EXTRACT™, melhora as 
taxas de recuperação da amostra, aumentando a precisão do 
resultado do teste.

TMApós a realização da limpeza, recomenda-se realizar teste na superfície utilizando o kit CHLOR*TEST  para verificar se o nível de 
TM TMlimpeza desejado foi alcançado. Para tanto, disponibilizamos diferentes kits de testes: CHLOR*TEST  e CHLOR*TEST  "CSN Salts".
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KITS PARA TESTES

O CHLOR*RID é um produto de desempenho único que auxilia na 
remoção de cloretos, sulfatos, nitratos e outros sais solúveis 
presentes na superfície.

     Proporciona maior adesão e excelente remoção de sal
      Mais eficiente do que a realização de várias limpezas
      Biodegradável e não possui compostos orgânicos voláteis
     N ão tóxico
     F ácil de usar
     N ão requer EPIs especiais

Testes realizados pela renomada indústria naval americana, 
comprovaram a total eficiência do CHLOR*RID na remoção de sais, 
na melhora da adesão de revestimentos e na remoção de óleos 
das superfícies.

O CHLOR*RID pode ser aplicado de diversas formas. 
As principais são:

      Limpeza com equipamentos de alta pressão
      Limpeza manual
     Jateamento abrasivo líquido
     Jateamento misto/à vapor
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