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Alkalmazások: 

Kazánvizek foszfátszint beállítására és pH érték emelésére. 

A kazánok megfelelő kezelése és kazánkezelő vegyszerek 

adagolása alapvető fontosságú, mivel a lerakódások súlyos 

problémákat okozhatnak a hőátadó felületeken. A lerakódások 

felhalmozódása a hőátadó felületeken nem csak a rendszer 

hatékonyságának csökkenését, hanem túlmelegedést és 

esetlegesen a csövek megrongálódását is eredményezheti. A 

foszfát biztosítja, hogy kalciumos vizekben kalcium-foszfát 

képződjön kalcium-karbonát helyett, így nem jön létre kemény 

kalcium-karbonát lerakódás. 

 

Adagolás: 

A megfelelő adagolási mennyiséget mindig a vízparaméterek 

alapján kell meghatározni! 

A kazánvízben minimum 10mg/l PO4 össz. értéket kell tartani, a 

megfelelő hatás elérése érdekében.  A megfelelő termék 

kiválasztása érdekében keresse szaktanácsadó kollégánkat. 

Az optimális beadagolási pont a tápvíz tartálytöltő vezetéke. A 

termék szállítási koncentrációban és oldatban is adagolható. A 

hígításnál figyelni kell a hígítóvíz tisztaságára, és a megfelelő 

keveredésre. 
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Anyagösszeférhetőség: 

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

Technikai adatok: 

Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: szagtalan 
Sűrűség: kb. 1,12 g/cm3 
pH (1%): 13,0-14,0 (10 g/l; 20°C-nál) 

Összetevők:  Trinátrium-foszfát-dodekahidrát 

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 terméket zárt helyen, 5 – 40 °C közötti hőmérsékleten, zárt csomagolásban tárolja. 
Ne használja a kiürült edényeket ivóvízhez, élelmiszerhez. 

Figyelmeztető mondatok: 

H315   Bőrirritáló hatású. 
H319   Súlyos szemirritációt okoz.  

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P 302+ P352   HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő vízzel. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott  
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P337 + 313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

 

OKBI engedélyszám: B-18040936 
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