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Opis

- AQUATREAT 202 jest  wysoce efektywnym dyspergatorem soli  powodujących twardość
oraz tlenków metali.  

- AQUATREAT jest również wysoce efektywnym inhibitorem korozji.
- AQUATREAT 202 zawiera sekwestranty, anionow epolimery oraz środki zwilżające.  
- AQUATREAT  202  został  stworzony  w  celu  zapobiegania  lub  usuwania  osadów

zawierających  węglan  wapnia,  siarczan  wapnia,  wodorotlenki  magnezu,  tlenki  żelaza,
nierozpuszczalne fosforany oraz krzemiany.

- AQUATREAT 202 może być stosowany w systemach chłodzenia zamkniętych, otwartych
lub  jednokrotnego  przepływu,  stacjach  odsalania,  urządzeniach  do  wytwarzania  kwasu
fosforowego i innych w których powstają w/w typy osadów.

Właściwości

Postać : Żółta ciecz
pH : 4,5  1,0
Gęstość : 1,08 ± 0,02
Rozpuszczalność w wodzie : Pełna

Dozowanie i jego kontrola

W celu zapobiegania tworzeniu się osadów węglanowych w systemach chłodniczych, dozowanie
wynosi zazwyczaj od 10 do 30 ppm. AQUATREAT można rozcieńczać wodą. W celu uzyskania
zadowalających rezultatów dozowanie powinno być ciągłe. W innych celach wymagane mogą być
wyższe dawki w zależności od skali problemu.

Opakowania

Beczki polietylenowe 22 lub 220 litrów, zbiorniki 1000 litrów.

Obsługa

AQUATREAT 202 wykazuje delikatne działanie drażniące dla skóry oraz oczu. Dlatego też należy
unikać bezpośredniego kontaktu. W przypadku kontaktu zabrudzone miejsce przemyć dużą ilością
wody. W przypadku dostania się do oczu, skontaktować się z lekarzem.
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Wszystkie powyższe informacje zgodne są z dotychczasową wiedzą. Żadne z podanych informacje dotyczące wskazań, składu lub zastosowań nie mają na celu naruszenia 
istniejących patentów. Żadne z zawartych w karcie informacji nie mogą być kopiowane lub powielane bez pisemnej zgody.
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