
PentAqua PO
Különleges kazántápvíz-kondícionáló vegyszer

Alkalmazási terület:

A PentAqua PO egy kálium bázisú kazántápvíz-kondicionáló
vegyszer, rendkívül hatékonyan védi az acélfelületeket a
korróziótól. Hatásos keménység-stabilizátor, kiváló felületi
passzíváló és diszpergálóhatása révén a már meglévő 
lerakódásokat is megbontja, miközben fémtiszta felületet
alakít ki.

Sótalanított vagy lágyított kazántápvízbe adagolva, a magas
foszfáttartalmú vegyszer megvédi a fémfelületeket a
korróziótól már a termikus gáztalanító berendezésig,
mindemellett biztosítja a kazánvíz előírt P2O5 tartalmát. Csak
kálium sókat tartalmaz, ezért a kazán lelúgozásakor
keletkező szennyvíz Na-egyenérték terhelését nem növeli.
Előnye, hogy a fémek foszfátos korrózió elleni védelmét a víz 
CO2 tartalmának megkötése nélkül biztosítja. Gőzzel nem 
illan, ezért élelmiszeripari területeken is alkalmazható. Lágy
vagy sótalan vízzel bármilyen arányban hígítható.
Magas oldatkoncentrációjú, gazdaságosan szállítható, stabil
vegyszer, amely a kazántápvíz kondicionálása során több
előnyös hatást egyesít.

Felhasználás:
Közvetlenül a sótalanító berendezés után kell adagolni.
Folyamatos adagolásra: 30 - 70 cm3/m3

A termék folyékony halmazállapotban és tetszés szerinti
hígításban alkalmazható. Beadagolása történhet kézzel vagy
vegyszeradagoló szivattyúval.

Az adagolás ellenőrzése:
Foszfát gyorsteszttel
Javasolt beállítás: 5-15 ppm (megfelelően sótalanított 
kazántápvíz esetén)
A PentAqua PO mellett O2megkötő (amennyiben nincs, vagy 
nem megfelelő a termikus gáztalanító) és lúgosító szerek
alkalmazása is szükséges a megfelelő tápvíz paraméterek 
eléréséhez.
Javasolt kiegészítő vegyszer: PentAqua L lúgosító vegyszer, 
illetve PentAqua LS lúgosító és oxigénmegkötő vegyszer. A 
kétpontos adagolás megvalósításával külön-külön állítható a
kazántápvíz foszfátszintje, illetve pH-ja.
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PentAqua PO
Különleges kazántápvíz-kondícionáló vegyszer

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

Technikai adatok:
Megjelenés: színtelen folyadék
Szag: nincs
Sűrűség: 1,42 g/cm3

pH (20oC)1%: 12,5
Csomagolás: 25 literes PE ballonban illetve 200 literes PE hordóban

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

Veszélyes anyagok:

Veszélyességi jelzések:
Xi = irritatív

A különleges veszélyek jelzései:
R36 - 38 Szem és bőrizgató hatású 

Biztonsági javaslatok:
S1 / 2 Elzárva és a gyermekeknek nem elérhető helyen tárolni!
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni!
S26 A szennyezett ruhát azonnal le kell venni!
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