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Ve srovnání se svým objemem mají nanočástice obrovský 
povrch a tomu odpovídající povrchovou energii. To umožňu-
je produktu VTA Nanofloc® již při malých koncentracích v 
 aktivovaném kalu docílit výrazného katalitického účinku. 
Požadované chemické reakce se spouštějí několikanásobně 
rychleji – a to při extrémně nízkých dávkách. Proto je nasazení 
produktu VTA Nanofloc® maximálně hospodárné.

VTA Nanofloc®

Nová dimenze ve zpracování odpadních vod.

Když rozdělíme látku na částečky o velikosti zlomku milimetru, může tato látka získat zcela nové vlastnosti. 
 Kovové nanočástice obsažené v produktu VTA Nanofloc®, jsou pevně vázány na matrici z organických  nosičů 
náboje. Přinášejí:

Nanočástečky obsažené v produktu VTA Nanofloc®,  znásobují 
původní magnetickou přitažlivou sílu kovového prvku. Při využití 
tohoto efektu neprobíhá vyrovnání nábojů jak je obvyklé, 
na povrchu kalové vločky – ale uvnitř. Tak dochází k tvorbě 
extrémně kompaktních vloček – jejich následný rozpad je skoro 
vyloučen i za velmi nepříznivých okolností.

VTA Nanofloc® se řadí mezi  
produkty vývojového a  

výzkumného centra  
skupiny VTA.

REDUKCI NÁKLADŮ
• Zlepšený přenos kyslíku

• Snížení provzdušňování

• Rychlejší odbourávání znečišťujících látek

• Maximální využití hydraulického potenciálu 
ČOV

ZVÝŠENÉ USAZOVÁNÍ
• Enormně zvýšené usazování až 

 pětinásobně

• Rekordně rychlou tvorbu velmi 
 kompaktních vloček, odolných vůči 
 střihovým silám

• Spolehlivé vázání mikrovloček a pevných 
látek v suspenzi

PŘI SPECIÁLNÍCH APLIKACÍCH
• Podporu odstraňování cizorodých látek

• Redukci mikroznečištění

• Řešení problematických provozních 
 podmínek, např. při stálém hydraulickém 
přetížení apod.

• Řešení akutních vyjímečných situací 
po poruchách nebo nepředvídaném 
 nárazovém zatížení atd.

VÝHODY PŘI ÚPRAVĚ KALU
• Okamžitě viditelné a setrvalé zlepšení 

 vlastností kalu

• Zvýšení obsahu sušiny

• Minimalizace spotřeby flokulantů

• Snížení zpětného zatížení


