
1 Dependendo da qualidade da água de alimentação e das condições operacionais.
2 Comparado a um sistema com o mesmo fluxo operacional e recuperação

Imagine um sistema capaz de tratar picos 
esporádicos de contaminação na água ou 
até mesmo alterações sazonais em sua 
composição. Você já passou por isso? A sua 
unidade produtiva enfrenta desafios desse 
tipo? O elemento FilmTec™ Fortilife™ CR100 
pode ajudar você a tratar de problemas 
complexos.

Em um cenário como esse, o sistema de osmose reversa (RO)
estará sujeito a águas com uma grande quantidade de fouling,  
o que pode levar à necessidade de interrupções frequentes para  
a realização de limpezas no local (CIP – Clean in Place) com o  
uso de químicos agressivos. Com avançada tecnologia antifouling,  
o Elemento FilmTec™ Fortilife™ CR100 foi especificamente
projetado para plantas que lidam com águas com características
desafiadoras, nas quais o fouling biológico é um problema
recorrente. Em testes-piloto realizados em campo, o elemento
mostrou que ajuda a reduzir a necessidade de limpezas
frequentes, as interrupções nas operações, o uso de químicos, 
além de oferecer economia de tempo e dinheiro e garantir uma
operação mais confiável – livre de preocupações1. 

Water Solutions

FilmTec™ Fortilife™ CR100 Element
Proteção contra fouling.



Limpe Menos. Recupere Mais.

À medida que você controla melhor os problemas de 
fouling com este novo elemento, poderá optar por 
operar o seu sistema a uma taxa de recuperação maior. 
Isso pode significar grandes vantagens para plantas 
que buscam reduzir os custos com a água, as despesas 
operacionais e que desejam adotar o sistema de descarga 
mínima de líquidos (MLD).

Redução do Fouling

Última inovação da DuPont em tecnologia de membrana de RO resistente ao fouling,
o elemento FilmTec™ Fortilife™ CR100 foi projetado levando em consideração ao 
fouling mais difícil de solucionar: o fouling biológico. Simultaneamente, o elemento 
também oferece uma combinação de resistência ao fouling orgânico, uma química 
de membrana robusta que resiste a repetidos processos de limpeza com químicos 
agressivos, alta produtividade e alto desempenho na rejeição contra íons.

Características Benefícios

Módulo de RO em formato
espiral com cerca de 37 m2 e  
a pressão diferencial mais baixa
do setor

a. Diminuição de até 50% na frequência  
das limpezas devido ao fouling biológico.

b. Maior equilíbrio hidráulico, o que garante 
baixo fouling orgânico e redução na 
demanda de energia

Química de membrana
resistente ao fouling orgânico

Redução na perda do fluxo em águas com
características desafiadoras

Membrana com alta durabilidade  
em uma ampla gama de pHs (1–13)

Química de membrana altamente lavável

Membrana com alto coeficiente de 
permeabilidade para água pura

Redução de até 10% nos gastos  
com energia

Eficiente rejeição a sais
Permeado de alta qualidade que permite  
a mistura com águas com alto teor de 
sólidos totais dissolvidos (STD) para reúso

Principais Mercados e Aplicações  
de Águas Desafiadoras Mais Comuns

Geração de energia a partir de  
combustíveis fósseis

• Águas superficiais com alto fouling
• Purga de torres de resfriamento
• Tratamento de água de baixa temperatura

Químico e Petroquímico
• Águas naturais com alto fouling
• Purga de torres de resfriamento
• Águas residuais de processos com
 alta incrustação
• Concentração de salmoura
• Tratamento de água de baixa
 temperatura

 
Siderurgia e Metalurgia
• Águas naturais com alto fouling
 biológico
• Purga de torres de resfriamento
• Águas residuais de processos com
 alto fouling

Têxtil
• Águas naturais com alto fouling biológico
• Concentração de salmoura
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