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Alkalmazások: 

A PentAqua BRST2560 oxigén megkötő és pH növelő illékony 

termék, amely megvédi a kazánrendszerek gőz és kondenz oldali 

csöveit, szerelvényeit. A termék 80 bar alatti rendszerekre került 

került kifejlszetésre. Vegyes fészerkezetek esetén is ajánlott (acél, 

réz kül. fémötvözetek). A termék tartalmaz semlegesítő aminokat 

is, amelyek a kazánrendszerek teljes védelmét garantálják. 

Hatóanyagainak köszönhetően megvédi a gőzhálozatot és a 

kondenz rendszert is. 

 
 

Adagolás: 

 

Javasolt adagolás:  

• 2 ppm Pentaqua BRST2560 / ClO2 ppm 

• 13 ppm Pentaqua BRST2560 / O2 ppm 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Gazdaságos 

felhasználás 

 Teljes körű 

védelem 

 



PentAqua BRST2560 
Kazánvizek oxigénmegkötő és pH növelő szere 
 
Anyagösszeférhetőség: 

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a vízrendszerekben 
alkalmazott fémeket nem károsítja. 

Technikai adatok: 

Megjelenés: színtelen folyadék 
Vízben való oldódás: minden arányban elegyedik 
Sűrűség: kb. 0,9 g/cm3 
pH-érték (1%): kb. 11,5 (10 g/l; 20°C-nál) 

Összetevők:   

DEHA, MEA 

Környezetvédelmi előírások: 

A készítményt élővizekbe, talajba juttatni nem szabad. Közvetlenül a csatornahálózatba 
sem juttatható. A készítmény maradékát és csomagolóanyagát a veszélyes hulladékokra 
vonatkozó előírások szerint kell kezelni. 
 

Kezelés és tárolás: 

A termék zárt helyen, jól szellőző helyiségben, élelmiszerektől távol tárolandó. 

Figyelmeztető mondatok: 

H302+H312+H332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal 
le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / központhoz. 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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