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Aktiphos ® 6200
Inhibítor korózie a vodného kameňa pre systémy chladiacej vody
Aplikácia
Aktiphos ® 6200 je inhibítor korózie a vodného kameňa
pre otvorené systémy cirkulácie chladiacej vody.
Účinok
Vynikajúci antikorózny účinok z uhlíkovej ocele, medi a
zliatin medi.
Vynikajúci inhibičný účinok na vodný kameň proti
fosforečnanom vápenatým a zinočnatým, uhličitanom
vápenatým atď.
Vynikajúci dispergačný účinok na suspendované pevné
látky, najmä hydroxid železitý.
Dávkovanie
Dávkujte Aktiphos ® 6200 do potrubia recirkulácie vody
alebo priamo do nádrže chladiacej veže.
Na úvodnú pasivačnú ochranu použite Metaqua ® 5000,
Turbodispin ® D 105 alebo D 100 a Aktiphos ® 6005.
Na udržiavaciu ochranu vstrekujte Aktiphos ®
6200 do chladiacej vody pomocou dávkovacieho
čerpadla. V chladiacej vode udržujte koncentráciu 50
až 100 mg / l. Dávkovanie závisí od prevádzkových
podmienok systému, a preto by malo byť určené
spolu s technikom KURITA.

Kvapalný produkt s ľahkou manipuláciou.
Bezpečnostné informácie
Používajte iba na úpravu chladiacej vody.
Zabráňte priamemu kontaktu pokožky s Aktiphos ®
6200 a pri manipulácii noste ochranné okuliare a
rukavice. V prípade priameho kontaktu je potrebné
postihnuté miesto okamžite dôkladne umyť veľkým
množstvom vody. V prípade potreby sa vyžaduje
lekárske ošetrenie.
V prípade kontaktu odevu je potrebné postihnuté
odevy okamžite dôkladne umyť veľkým množstvom
vody.
Skladovanie
Skladujte Aktiphos ® 6200 v interiéri pri 0 až 40 ° C.
Ak nádobu nepoužívate, uchovávajte ju tesne
uzavretú. Prázdne nádoby nepoužívajte na plnenie
pitnej vody.
Kompatibilita materiálov
Nasledujúce materiály sú vhodné na skladovanie a
dávkovanie Aktiphosu ® 6200:
Polyetylén, polypropylén, PVC, PTFE

Aplikácia vhodných prostriedkov na kontrolu slizu
spolu s Aktiphos ® 6200 na zabránenie
problémom so slizom sa odporúča .

Prázdne nádoby nepoužívajte na prívod pitnej
vody.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Certifikácia
Náš systém manažérstva kvality (ISO 9001), systém
environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (BS OHSAS 18001) sú úspešne
certifikované DQS.

Charakteristiky

Údaje

Farba a vzhľad:

Číra, žltá tekutina

Špec. hmotnosť (20 ° C):

1,22 ± 0,02 g / cm³

pH (20 ° C):

<0,5

Informácie v tomto dokumente odrážajú našu súčasnú úroveň technických znalostí a skúseností. Nepredstavuje zákonnú záruku konkrétnych vlastností alebo vhodnosti na konkrétny účel a kvôli množstvu možných vplyvov nezbavuje
používateľa povinnosti vykonať vlastné vyšetrenia a prijať príslušné preventívne opatrenia. Príjemca našich výrobkov bude zodpovedný za rešpektovanie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva a dodržiavanie všetkých zákonov alebo
iných ustanovení
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