
   

 

PentAqua OF100 
Korróziógátló és kiválásgátló szer melegvizes rendszerek (boyler) védelmére 

 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 



 Külső megjelenés:   színtelen, szagtalan folyadék  

 pH érték:    ~ 5,5 – 7   

 Relatív sűrűség:    ~1,3 g/cm3 

 Forráspont:     >100 °C  

 Lobbanáspont:    a termék nem éghető (ASTM D92)  

 Vízben való oldódás:   minden arányban elegyedik  

 Bomlási hőmérséklet:   >300°C  

 Oxidálási tulajdonságok:   nem oxidáló  

 Robbanási tulajdonságok:  nem robbanásveszélyes 

 Hatóanyag:    foszfátok és szilikátok keveréke   

 Szavatossági idő:   24 hónap - szobahőmérsékleten (20-25 °C)  

 

Alkalmazások: 

 

A terméket ivóvíz minőségű használati melegvíz rendszerek vízkő kiválásának 

illetve korróziójának megakadályozására használhatjuk. A foszfátok és szilikátok 

szinergikus hatásának következtében megfelelő adagolás mellett védőfilm alakul 

ki a csőhálózat és egyéb berendezések belső felületein. A hálózat akkor kezelhető 

ezzel a termékkel, ha annak alkotó elemei ellenállnak lúgos oldatnak. 

 

Adagolás: 

 

Felületvédelem kialakítása:  100 - 200 mg/l adagolással, min. 2 napon át 

Fenntartó kezelés:    5 - 20 mg/l átfolyás arányosan 

 

A megfelelő adagolási mennyiség a "Total PO4" tartalom mérésével ellenőrizhető 

vissza! 

 

Anyag összeférhetőség: 

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a 

vízrendszerekben alkalmazott fémeket nem károsítja. 

 

Munkavédelem: 

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó 

biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be 

kell tartani. 



   
 

Kezelés/tárolás: 
 

Csak  ivóvíz rendszerek kezelésére használja! 

A terméket zárt helyen, 5 –40 ºC közötti hőmérsékleten, zárt csomagolásban 

tárolja! 

Ne használja a kiürült edényeket ivóvízhez, élelmiszerhez. 

 

Különleges veszélyek: 

 

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőt 

 

Biztonsági javaslatok: 
 

Belélegezés esetén: Vigyük friss levegőre a sérültet. Panaszok esetén forduljunk 

orvoshoz.  

Bőrrel érintkezve: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Az érintett bőrfelületet 

vízzel és szappannal alaposan meg kell mosni.  

Szembe jutás esetén: A szemet azonnal bő vízzel (- a szemhéjak széthúzása 

mellett -) ki kell öblíteni és legalább 15 percen keresztül folytatni kell a mosást.  

Lenyelés esetén: A termék nem minősül veszélyesnek, ennek ellenére expozíció 

esetén öblítsük ki a szájüreget. Ha van rá lehetőség adjunk a sérültnek vízben 

oldott aktívszenet vagy folyékony paraffint. 
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