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Alkalmazások: 

 
A PentAqua TMO102  korróziógátló, diszpergáló és kiválásgátló 

szer zárt rendszerű hűtőkörökhöz. Vízkeménységtől függetlenül 

alkalmazható, glikolos rendszerekhez is. 

A termék mindenféle zárt hűtőrendszer kezelésére alkalmas,  

sótalan, lágy valamint kemény víz esetén is. A termék pH 

függetlenül hatékonyan fejti ki hatását. 

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:        

4000 -5000 mg/l rendszertérfogat arányosan  

Fenntartó adagolás: 

1000-2000 mg/l  rendszertérfogat arányosan 

 

A megfelelő adagolási mennyiség a "Total molibdén" tartalom 

mérésével ellenőrizhető vissza! 

 

Előnyei: 

 

 Vízkeménység 

független 

 pH független 
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Anyagösszeférhetőség: 

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

Technikai adatok: 

Megjelenés: halványsárga, víztiszta folyadék 
Szag: szagmentes 
Sűrűség: kb. 1,05 g/cm3 
pH-érték (1%): kb. 11,5 (20°C-nál) 

Összetevők:   
Polimerek, diszpergáló szerek és molibdát keveréke 

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:  

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:   

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]. 
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. 
 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

 

OKBI engedélyszám: B-18030360 
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