
   

 

PentAqua PI61720 
Kiválás gátló és korrózió gátló szer nyitott hűtőrendszerekhez és autoklávokhoz 

 

 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 



 Külső megjelenés:   tiszta folyadék, szagtalan 

 pH érték:    ~ 2,0  

 Relatív sűrűség:    ~1,16 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:    foszfonátok és szerves polimerek  

     szinergikus keveréke 

 Szavatossági idő:   12 hónap - szobahőmérsékleten (20-25 °C)  

 

Alkalmazások: 

 

A terméket olyan vízrendszerekre és hűtőtoronyokra fejlesztették ki, amelyek 

vizei a következő kémiai paraméterekkel jellemezhetők: 

 

 7,0 ≤ pH ≥ 9,5  

 max. kalcium keménység = 1000 ppm (  CaCO3 )  

 Tmax: 90 °C  

 L.I. < 2,5  

 

A "PentAqua PI61720" kiválóan alkalmazható autoklávok és pasztőröző 

rendszerek vízkezelésénél is! 

 

Adagolás: 

 

Átfolyó rendszerekben:    5 - 10 mg/l folyamatos adagolással 

Hűtőtornyoknál:     15 - 25 mg/l folyamatos adagolással 

Autoklávok, pasztőr rendszerek:  50 - 200 mg/l folyamatos adagolással 

 

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  hűtővíz, pasztőr és autokláv rendszerek kezelésére használja! 

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

tárolja! 

Ne használja a kiürült edényeket ivóvízhez, élelmiszerhez. 

 

Különleges veszélyek: 

 

H302  Lenyelve ártalmas.  

H318  Súlyos szemkárosodást okoz.  

H319  Súlyos szemirritációt okoz. 

 

Biztonsági javaslatok: 

 

Belélegzés esetén: a sérültet vigyük friss levegőre. Rosszullét, légúti irritáció 

esetén forduljunk orvoshoz.  

Bőrrel való érintkezés után: azonnal távolítsuk el a szennyezett ruhát, az érintett 

bőrfelületet bő vízzel, szappannal mossuk le. Tartós irritáció esetén forduljunk 

orvoshoz. A szemmel való érintkezés után: A szemet nyitva tartva folyóvíz alatt 

vagy szemmosó állomás segítségével öblítsük ki. Adott esetben a kontaktlencsét 

távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább 10 percig. Öblítés után steril 

gézzel védjük a szemet. Azonnal forduljunk orvoshoz. Az orvosi vizsgálat előtt ne 

használjunk szemcseppet vagy szemkenőcsöt.  

Lenyelés esetén: Tilos hánytatni! (a nyelőcső felmaródásának veszélye) Öblítsük 

ki a szájüreget vízzel, és itassunk vizet a sérülttel. Ha van rá lehetőség, adjunk a 

sérültnek vízben oldott aktívszenet vagy folyékony parafint. Azonnal forduljunk 

orvoshoz. Spontán hányás esetén döntsük a fejet előre legalább csípőmagasságig. 
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