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Opis
-

AQUATREAT 691 jest produktem w formie ciekłej, stosowanym w celu zapobiegania
zjawisku korozji oraz tworzeniu się osadów w kotłach.
AQUATREAT 691 chroni linie przesyłu pary oraz kondesatu przed korozją, ponadto środek
powoli usuwa osady już istniejące.
AQUATREAT 691 zawiera środki dyspergujące, odtleniające, zasadowe oraz lotne i
neutralizujące produkty jak również substancje zapobiegające tworzeniu się piany.
AQUATREAT 691 przeznaczony jest dla kotłów o niskim pH wody uzupełniającej, jak
woda osmotyczna lub demineralizowana.
AQUATREAT 691 nie zawiera fosforanów.

Właściwości
Wygląd
pH
Gęstość
Rozpuszczalność w wodzie

: ciecz bezbarwna
: > 11
: 1,17 ± 0,02
: Pełna

Dozowanie i jego kontrola
AQUATREAT 691 należy dozować w sposób ciągły w formie skoncentrowanej lub rozpuszczonej
do wody zasilającej lub bezpośrednio do kotła. Dawkę AQUATREAT 691 należy ustalić tak aby
zawartość siarczynów (SO3) wynosiła pomiędzy 30 a 60 ppm SO3 i osiągnięta była dodatnia
zasadowość hydroksylowa w wodzie kotłowej. Wartość pH kondensatu powinna być pomiędzy 7,5
a 8,5.
Opakowania
Beczki polietylenowe 22 lub 220 litrów, zbiorniki 1000 litrów.
Obsługa
AQUATREAT 691 jest środkiem żrącym. Nie przechowywać razem z kwasami lub środkami
utleniającymi. Nie połykać. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami 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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