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Alkalmazások: 

 
A PentAqua LS kazántápvíz kondicionáló vegyszer feladata a 

tápvíz pH értékének kívánt értékre emelése, oxigéntartalmának 

eltávolítása. Gyorsan megköti a kazántápvízben jelenlévő 

oxigént. Összetételénél fogva erősen lúgosító hatású, ezért már 

kis mennyiségben alkalmazva is jelentősen emeli a pH értéket. 

Káliumsókat tartalmaz, ezért a kazán lelúgozása során keletkező 

szennyvízben a Na-egyenérték terhelést nem növeli, hanem 

javítja. Hatékonyan megakadályozza a korróziót, és a 

kazántápvíz maradék oxigéntartalmát nagymértékben redukálja. 

Nem tartalmaz illó adalékokat, az élelmiszeriparban is 

alkalmazható.  

 

Adagolás: 

 

A PentAqua LS vegyszert folyamatos beadagolással célszerű a 

tápvízbe juttatni.  

Javasolt adagolási koncentráció: 100 .. 150 cm3/m3  

 

Adagolás ellenőrzés:  

1. PH méréssel 

Javasolt határértékek: 8,5..9,5 tápvízben, 9,5 ..10,5 kazánvízben 

2. O2 tartalom méréssel 

Javasolt határérték: max. 25 ug/liter . 

 

Előnyei: 

 

 Kettős hatású 

szer 

 Kálium bázisú 

 A koncentráció 

ellenőrzése 

egyszerű  

 Gőzzel nem illan 

 Élelmiszeripar 

területén is 

alkalmazható 
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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: kb. 1,15 g/cm3 
pH-érték (1%): kb. 12-13 (10 g/l; 20°C-nál) 
 
Összetevők:   
Kálium-hidroxid, nátrium-metabiszulfit 
 
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: 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
Kiegészítő veszélyességi információ:  
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek  
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
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.  
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 vagy 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 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, 
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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