
KURITA F-5100
Széles spektrumú biocid

Hőcserélő rendszerekhez és RO berendezésekhez

Alkalmazási terület:

A KURITA F-5100 nevű szer a japán KURITA vegyszergyártó 
cég által nyitott hűtővíz-rendszerekhez kifejlesztett kiváló
biocid hatással rendelkező biológiai lerakódásgátló vegyszer.

A nyitott hűtővíz-rendszerek sok előnyös tulajdonsága ellen 
szól intenzív elszennyeződésük és a mikroszkópikus méretű 
élőlények gyors elszaporodása. A hőátadó felületeken 
kialakuló biológiai lerakódások jelentősen rontják a
rendszer hatékonyságát, a csőfalak elszennyeződése nagy
áramlási veszteségeket okoz, illetve dugulásokhoz is
vezethet. A KURITA F-5100 vegyszer kiváló biocid hatásával
már kis koncentrációban is megakadályozza a biológiai
lerakódások kialakulását, és ezzel megelőzi az ebből adódó 
károkat. Legfontosabb alkotóelemei szerves nitrogén- és
kén-vegyületek. Eredményesen alkalmazható algák, gombák
és baktériumok növekedése ellen.
A KURITA F-5100 kiválóan alkalmas a szennyvíziszap-
adhézió megakadályozására. Nem oxidáló típusú vegyület,
így acélra, rézre nem korrozív.
Folyamatos illetve szakaszos adagolással RO berendezések
biológiai védelmére is alkalmazható.

Felhasználás:

Hűtőtorony medencéjébe, illetve pótvízbe szakaszos 
adagolás javasolt.
Adagolás: havonta egyszer 25 - 100 cm3/m3

Egyéb vízkezelő rendszerek, RO berendezések védelmére:
Adagolás: 10 cm3/m3 folyamatosan vagy 50 - 100 cm3/m3

szakaszosan, a rendszer állapotának függvényében.
Rendszer újraindítása esetén néhány perces adagolással az
állásidő alatt esetlegesen keletkező lerakódásokat 
hatékonyan eltávolítja.

Beadagolása történhet kézzel vagy vegyszeradagoló
szivattyúval.
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KURITA F-5100
Széles spektrumú biocid

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

Technikai adatok:
Megjelenés: világossárga folyadék
Szag: enyhe
Sűrűség: 1,09 g/cm3

pH (20oC)1% 2,8

Munkavédelem:
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

Veszélyes anyagok:
3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-methyl-, és 2-methyl-3(2H)-isothiazolone keveréke (<2%)

Veszélyességi jelzések:
C = maró

A különleges veszélyek jelzései:
R-mondatok:
34 Égési sérülést okoz
43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást

okozhat.

Biztonsági javaslatok:
S-mondatok:
26 Ha szembe kerül bő vízzel alaposan ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell

mutatni.
61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni /

Biztonsági adatlap

Vízben okozott kockázat besorolása: WGK 2
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