
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RYDLYME 
(Cần tuân thủ đúng hướng dẫn để có hiệu quả tẩy rửa cao nhất) 

---------------------- 
I/  Chuẩn bị:  
* Thùng chứa hóa chất : Bằng nhựa, thể tích = 120% thể tích nước trong thiết bị. 
* Bơm hóa chất Sử dụng bơm chịu hóa chất (Nên sử dụng bơm nhựa). 
* Hệ thống đường ống và van khóa :Để điều tiết áp lực bơm cho phù hợp. 
* Hệ thống cấp nước sạch: Phục vụ tẩy rửa. 
* Bảo hộ cần thiết: Găng tay cao su, kính bảo hộ, khẩu trang thông thường. 
 
II/ Thi công: 
Tách độc lập thiết bị khỏi hệ thống nước chung ( Bằng van chặn hoặc các 
mặt bịt) 
Xả hết nước trong thiết bị. 
Lắp mặt bích vào thiết bị. Mặt bích có ống nối với đường ống hóa chất. 
Lắp đường ống bơm để bơm hóa chất từ thùng chứa vào thiết bị và có 
đường hồi khi hóa chất đầy sẽ chảy trở lại thùng chứa . 
Pha hóa chất Rydlyme với nước sạch ra thùng chứa theo tỉ lệ : 1 hóa chất + 
2 nước. Khuấy đều rồi bơm ( Hoặc rót) vào trong thiết bị và ngâm trong 
thời gian không quá 4 giờ là sạch hoàn toàn. 
 + Trong thời gian ngâm, cứ sau 30-40 phút thì rút hết hóa chất ra 

thùng chứa, kiểm tra độ khỏe yếu của dung dịch. Nếu đạt yêu cầu 
thì lại bơm điền đầy vào thiết bị và ngâm trong 40 phút tiếp theo. 

 + Nếu dung dịch yếu thì cần bổ sung thêm hóa chất mới vào để 
dung dịch khỏe trở lại như ban đầu lúc mới pha hóa chất. 
+ Cứ như vậy đến khi sạch cặn. 

Khi đã sạch, xả hết dung dịch hóa chất về thùng chứa. 
Bơm nước sạch rửa lại thiết bị rồi xả nước đi. Khoảng 2-3 lần rửa nước là 
xong. 
Hóa chất sau khi dùng xong đem rửa tiếp những thiết bị khác hoặc cất bảo 
quản để sử dụng những lần sau. 
Chú ý : -    Nếu không có bơm thì có thể rót hóa chất vào thiết bị cũng 
được. 

- Kiểm tra độ khỏe yếu của hóa chất để bổ sung thêm. 
 
Cách kiểm tra độ khỏe yếu của hóa chất: 

- Lấy một cốc dung dịch đang tẩy rửa 
- Lấy một cốc dung dịch pha mới lúc đầu  

 
Cho vào hai cốc dung dịch trên hai miếng vỏ ốc hoặc vỏ ngao ( Miếng can 
xi) có kích thước tương đương nhau sẽ thấy phản ứng sủi. 
Sủi mạnh hơn là dung dịch khỏe hơn./. 


