
Oxynon M-203
Kazánvíz kezelőszer

Alkalmazási terület:

Az Oxynon M-203 nagy hatékonysággal semlegesítő, amin 

bázisú korróziógátló anyag a melegvízrendszerek gőz-,

kondenz- és tápvízvonalaihoz.

Széleskörűen felhasználható a különböző nyomással és 

paraméterekkel rendelkező vízmelegítő rendszereknél.

Jellemzők:

- egyedülálló keveréke a válogatott illékony

semlegesítő aminoknak, mely kiváló  korrózió 

szabályozó szer tápvizekhez, gőz- és

kondenzvonalakhoz

- szabályozza a tápvíz, gőz- és kondenzvonalak

pH-értékét

- gyorsan semlegesíti a széndioxid és más savas

összetevők korróziós hatását a 

kondenzrendszerekben

Felhasználás:

- Adjuk hígítva, vagy hígítás nélkül folyamatosan és

arányosan a tápvízvonalba adagoló szivattyú

segítségével.

- Az adagolás mértéke függ a kazán paramétereitől 

és az előírt vízminőségtől. 

Előnyei:

Kitűnő korróziógátló  

hatás

Széleskörűen 

felhasználható

Folyékony, könnyen

kezelhető, 

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

Technikai adatok:
Megjelenés: sárgás vagy színtelen folyadék
Szag: gyenge
Sűrűség (20 Cº-nál): 0,96 –1,1 g/cm3

pH (20oC): 13,3 (10 g/l)
Dermedés / lobbanáspont: -10 Cº / 52 Cº (zárt kupakkal)

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

Hatóanyagok:
ciklohexamin, monoetanolamin

Kezelés/tárolás:
Csak ipari kazánok kezelésére alkalmazható!
A terméket hűvös, zárt helyen, zárt csomagolásban tárolja!
Ne használja a kiürült edényeket ivóvízhez, élelmiszerhez.

Veszélyességi jelzések:
C = maró

A különleges veszélyek jelzései:
R10 Gyúlékony
R21/22  Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 34 Égési sérülést okoz
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Biztonsági javaslatok:
S 26  Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28   Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását
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