
        

 

PentAqua P56 
Aktívklór bázisú vízkezelőszer 

 

Alkalmazási terület: 

Ipari víztechnológiák, nyitott hűtőtornyok és evaporativ kondenzátorok 

kezelésére alkalmazható. 

Adagolás: 

Vízkezelés területén:  

Sokkterápiában: 10 –15 ppm 

Folyamatosan adagolva: 1 – 2 ppm 

 

Különleges utasítások: 

Savas anyagok által okozott pH-süllyedés lyukkorrózió veszélyével jár. Az 

alkalmazott oldat pH-értéke 7 –7,5 között legyen. 

 

Előnyei: Magas aktívklór tartalom, hosszú eltarthatóság 

 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

 

Külső megjelenés:   fehér por alakú granulátum 

pH érték (20 C):   nincs adat 

Vízben való oldódás:   290 g/l ( 20 C-on) 

Hatóanyag:    Nátrium-diklórizocianurát 

Bomlási hőmérséklet:  230 C 

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

 

Anyag összeférhetőség: 

 

Savas anyagok által okozott pH-süllyedés lyukkorrózió veszélyével jár. Az 

alkalmazott oldat pH-értéke 7 –7,5 között legyen. 

 

 

Munkavédelem: 

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó 

biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be 

kell tartani. Savakkal érintkezve klór gáz képződik, ezért alkalmazása során a 

savaktól teljes mértékben elkülönítve kezeljük. 

 

 

Kezelés/tárolás: 

A vegyszert csak ipari rendszerek kezelésére használja!  

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

tárolja! Ne tárolja együtt és ne keverje savas kémhatású termékekkel ! 

Ne használja a kiürült edényeket ivóvízhez, élelmiszerhez. 



        
 

 

Különleges veszélyek: 

 

H302 Lenyelve ártalmas 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

 

Biztonsági javaslatok: 

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: A termékkel szennyezett 

ruhadarabot távolítsuk el. 

Belélegzés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre. Bármilyen tünet esetén 

keressünk fel orvost. 

Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, illetve jól 

öblítsük le. Tartós 

bőrirritáció esetén keressünk fel orvost. 

A szemmel való érintkezés után: A szemet nyitva tartva folyóvíz alatt legalább 15 

percig öblítsük, és 

azonnali orvosi ellátás szükséges. 

Lenyelés esetén: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal 

hívjunk orvost. 

Hánytatni tilos. 

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

A mérgezési tünetek több órával később is jelentkezhetnek, ezért a sérültet a 

baleset után legalább 48 órán 

át orvosi megfigyelés alatt kell tartani. 

Lenyelve: ártalmas 

A szemben: irritatív hatás a szemre 

A bőrön: a bőrre és a nyálkahártyára gyakorolt irritatív hatás 

Allergizáló hatás: szenzibilizáció nem ismeretes 
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