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Alkalmazások: 

 
A PentAqua T805 korróziógátló, diszpergáló és kiválásgátló szer 

zárt rendszerű hűtőkörök védelmére. Vízkeménységtől függetlenül 

alkalmazható. 

A termék mindenféle zárt hűtőrendszer kezelésére alkalmas,  

sótalan, lágy valamint kemény víz esetén is. A termék pH 7 –10,5 

között alkalmazható hatékonyan. 

A termék különböző inhibitor összetevőinek köszönhetően 

alkalmas acél és réz alapú rendszerek védelmére is. A termék 

kiváló vízkőkiválás gátló és diszpergáló hatással is rendelkezik. 

 

Adagolás: 

 

Felületvédelem kialakítása:        

2000 -30000 mg/l rendszertérfogat arányosan  

Fenntartó adagolás: 

800 – 900 mg/l  rendszertérfogat arányosan 

 

A megfelelő adagolási mennyiség a "Total PO4" tartalom mérésével 

ellenőrizhető vissza! 

 

Előnyei: 

 

 Nagy 
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Anyagösszeférhetőség: 

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

Technikai adatok: 

Megjelenés: borostyánszínű folyadék 
Szag: jellegzetes 
Sűrűség: kb. 1,07 g/cm3 
pH-érték (1%): kb. 10,5 (20°C-nál) 

Összetevők:   
hidroxifoszfono-ecetsav, foszfonoszukcinsav, nátrium-hidroxid, toliltriazol nátrium sója,  
akril-tercpolimer 

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, 5–40 ºC közötti hőmérsékleten, élelmiszerektől távol tárolandó. 
Eltartható: 12 hónapig (szobahőmérsékleten) 

Figyelmeztető mondatok:  

H315 Bőrirritáló hatású. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:   

P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P302 + P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
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. 
P333 + P313  Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
OKBI engedélyzám: B-18010594 
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