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Alkalmazási terület: 

 

A PentAqua L kazántápvíz-kondicionáló vegyszerfeladata a 

tápvíz pH értékének kívánt értékre emelése. 

Összetételénél fogva erősen lúgosító hatású, ezért már kis 

mennyiségben alkalmazva is jelentősen emeli a pH értéket. 

Káliumot tartalmaz, ezért a kazán lúgozása során keletkező 

szennyvízben a nátriumegyenérték-terhelést nem növeli, 

hanem javítja. Hatékonyan megakadályozza a korróziót. 

Nem tartalmaz illóadalékokat, az élelmiszeriparban is 

alkalmazható. 

 

 

 

Felhasználás: 

Folyamatos adagolásra: 20-50 cm3/m3 

A termék folyékony halmazállapotú és tetszés szerinti 

hígításban alkalmazható. Beadagolása történhet kézzel vagy 

vegyszeradagoló szivattyúval. 

Az adagolás ellenőrzése:pH méréssel (tesztcsíkkal vagy 

műszeresen) 

 

Javasolt beállítás: 

8,5 .. 9,5 tápvízben 

9,5 .. 10,5 kazánvízben 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Környezetbarát, 

kálium- bázisú szer 

 
 Könnyen 

kezelhető, 

folyékony termék 

 
 Az adagolás 

ellenőrzése 

egyszerűen 

elvégezhető 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a vízrendszerekben 
alkalmazott fémeket  nem károsítja. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: nincs 
Sűrűség: 1,4 g/cm3 (1 kg = 0,84 liter) 
pH-érték (1%): 14 
 
Összetevők: 
kálium-hidroxid  
 
Figyelmeztető mondat:  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:  
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 
P301 + P330 + 331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
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 / orvoshoz. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, 
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 

Eng.:  ad 4276-7/2002 OÉTI 
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