
   

 

PentAqua ST 352HD 
Kazántápvizek foszfátszint beállítására és pH emelésére, nem illékony 

 

 

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 



 Külső megjelenés:   tiszta, színtelen, szagtalan folyadék 

 pH érték:    ≥ 13  

 Relatív sűrűség:    ~1,12 g/cm3 

 Forráspont:     >100 °C  

 Lobbanáspont:    a termék nem éghető (ASTM D92)  

 Vízben való oldódás:   minden arányban elegyedik  

 Oxidálási tulajdonságok:   nem oxidáló  

 Robbanási tulajdonságok:  nem robbanásveszélyes 

 Összetevők:    foszfátok, kálium hidroxid 

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

 A termék hatóanyagai FDA minősítéssel rendelkeznek 

 

Alkalmazások: 

 

Kazánvizek foszfátszint beállítására és pH érték emelésére. 

 

A kazánok megfelelő kezelése és kazánkezelő vegyszerek adagolás alapvető 

fontosságú, mivel a lerakódások súlyos problémákat okozhatnak a hőátadó 

felületeken. 

A lerakódások felhalmozódása a hőátadó felületeken nem csak a rendszer 

hatékonyságának csökkenését, hanem túlmelegedést és esetlegesen a csövek 

megrongálódását is eredményezheti. 

 

A foszfát biztosítja, hogy kalciumos vizekben kalcium-foszfát képződjön kalcium-

karbonát helyett, így nem jön létre kemény kalcium-karbonát lerakódás. A 

kazánvíz megfelelő kezelése érdekében gondoskodni kell a kazánvízben lévő 

oldott oxigén megkötéséről. A megfelelő termék kiválasztása érdekében keresse 

szaktanácsadó kollégánkat. 

Az optimális beadagolási pont a tápvíz tartály töltő vezetéke. A termék szállítási 

koncentrációban és oldatban is adagolható. A hígításnál figyelni kell a hígító víz 

tisztaságára, és a megfelelő keveredésre. 

 

 

 

 



   
 

 

Adagolás: 

 

A megfelelő adagolási mennyiséget mindig a vízparaméterek alapján kell 

meghatározni! 

A kazánvízben minimum 10 mg/l PO4 össz. értéket kell tartani, a megfelelő hatás 

elérése érdekében. 

Az optimális beadagolási pont a tápvíz tartály töltő vezetéke. A termék a 

szállítási koncentrációban és oldatban is adagolható. A hígításnál figyelni kell a 

hígító víz tisztaságára, és a megfelelő keveredésre. 

 

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: 

 

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

tárolja! Ne használja a kiürült edényeket ivóvízhez, élelmiszerhez. 

 

Különleges veszélyek: 

 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.  

H302 Lenyelve ártalmas.  

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Biztonsági javaslatok: 

 

Általános információ: öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a 

szájon át történő  

folyadékbevitel és a hánytatás tilos!  

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 azonnal 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 vagy tojásfehérjét a sérülttel. Bikarbonátot nem szabad használni. 

Azonnal forduljunk orvoshoz. Spontán hányás esetén döntsük a fejet előre 

legalább csípőmagasságig.  

Az elsősegélynyújtó védelme: kerülni kell a termékkel való érintkezést, a gőzök 

belégzését. 

 

 

 

 

 

 

PentaClean Care Kft. 

H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21 

Tel: (36) – 23/545 - 650  

Fax: (36) – 23/370 - 094 

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu 

www.pentaclean.hu 
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