
Melhore o 
desempenho da 
sua estação com 
Powermix blends
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Contate-nos

Paques Powermix blends:

•  Criado a partir de 40 anos de experiência
• Aumente o desempenho e a lucratividade 

do seu reator
• Micronutrientes de alta qualidade
• 100% absorvível biologicamente
• Fácil de dosar
• Disponibilidade de blends sob medida de 

acordo com cada necessidade
• Disponível como: misturas completas

 Blends sob medida para indústrias
 Blends sob medida para clientes
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Uma dieta saudável

Para se manter saudável, os seres humanos 
precisam de uma dieta equilibrada de macro 
nutrientes (proteínas, gorduras e carboidratos) e 
micronutrientes (vitaminas, minerais e 
oligoelementos). As bactérias não são diferentes; 
os macro nutrientes estão geralmente disponíveis, 
enquanto os micronutrientes podem faltar e isso 
pode fazer com as bactérias sofram e os reatores 
tenham um desempenho inferior ao esperado.

Paques Powermix: um suplemento 
equilibrado

Com 3.000 referências instaladas em mais de 60 
países, Paques conhece tratamento biológico. 40 
anos de experiência nos deram o conhecimento 
para desenvolver fórmulas ideais para criar 
suplementos nutricionais equilibrados, a fim de 
aumentar o desempenho do seu reator biológico.

Paques Powermix: a solução perfeita

Você não consegue encontrar os blends de 
nutrientes que você precisa? Sem problemas! A 
Paques pode adaptar facilmente os blends às suas 
condições específicas de efluentes / gás ou requisitos 
do local.
Nossas instalações de pesquisa totalmente equipadas 
e equipes de serviços dedicadas estão lá para ajudá-lo

a identificar deficiências na 
alimentação do reator ou no 
biocatalisador. Com testes laboratoriais 
e no local, suporte técnico contínuo 
(cobrindo todo o processo de 
tratamento) e oferecendo maneiras de 
otimizar a operação do sistema, a 

Paques oferece a solução certa. 



• ANDY Powermix é o seu blend para reatores anaeróbios 
que convertem DQO em biogás.

• Adiciona todos os micronutrientes essenciais ao seu 
reator.

• Aumenta o conteúdo de metano do biogás produzido.
• Melhora a granulação e o crescimento do biocatalisador 

anaeróbio granular de alto valor.
• Blends sob medida da indústria disponíveis.

MELHORE O DESEMPENHO 
DO SEU REATOR BIOLÓGICO 
ANAERÓBIO

• THEO Powermix é o seu blend para reatores oxidantes de 
sulfeto que convertem H2S em enxofre elementar.
• Adiciona todos os micronutrientes essenciais ao seu reator.
• Melhora a operacionalidade e aumenta o desempenho 
do seu reator de dessulfuração.

MELHORE O DESEMPENHO DA 
SUA UNIDADE DE 
DESSULFURIZAÇÃO DE BIOGÁS

MELHORE O DESEMPENHO 
DO SEU REATOR DE 
REMOÇÃO DE NITROGÊNIO
• ANA Powermix é o seu blend para reatores

contendo bactérias Anammox que convertem NH4
+ e NO2- em gás nitrogênio.

• Adiciona todos os micronutrientes essenciais ao seu
reator.

• Aumenta a robustez do seu reator.

• Misturas sob medida da indústria disponíveis.

ANDY POWERMIX THEO POWERMIX ANA POWERMIX




