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APLIKÁCIA 

KURILEX MP-803 je inhibítor korózie a tvorby

úsad pre uzavreté cirkulačné chladiace systémy. 

CHARAKTERISTIKA 

1. Vynikajúci inhibičný efekt voči korózii ocele,

medi a jej zliatin 

2. Vynikajúci inhibičný efekt voči tvorbe

uhličitanu vápenatého a pod. 

3. Vynikajúci dispergačný efekt voči

nerozpustnému železu a suspendovaným

látkam 

4. Produkt neobsahuje fosforečnany 

5. Kvapalný produkt s jednoduchou

manipuláciou 

POUŽITIE 

1. KURILEX MP-803 sa dávkuje priamo do

zásobnej nádrže vody alebo do prúdu

prídavnej vody. 

2. Úvodná dávka produktu KURILEX MP-803

predstavuje 3.000 – 5.000 mg/l vzhľadom na

vodný objem systému.  

3. Pri prevádzkovom režime sa udržuje

koncentrácia KURILEXu MP-803 v chladiacej

vode na úrovni 1.000 – 3.000 mg/l produktu.  

VLASTNOSTI 

Charakteristika Metóda Hodnota 

Zloženie:

Molybdénan 
Polymer
Triazol 

Farba: opticky svetlohnedá až

hnedá kvapalina 

Vzhľad: opticky kvapalina 

Merná hmotnosť (20ºC) 1,13 ± 0,02 g/cm
3
 

pH (20ºC) DIN 38404 >12,2 

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 

1. Chrániť tvár a ruky ochrannými prostriedkami

na zabránenie kontaktu s produktom

KURILEX MP-803. 

2. Predchádzať priamemu kontaktu pokožky,

očí, úst a nosa s produktom. V prípade

priameho kontaktu, postihnuté miesto ihneď

dôkladne opláchnuť veľkým množstvom vody.

V prípade potreby vyhľadať lekárske

ošetrenie. 

3. KURILEX MP-803 skladovať na tmavom a

chladnom mieste. 
4. Prázdne nádoby od produktu nepoužívať pre

skladovanie pitnej vody. 

BALENIE 

25 kg PE bandasky

200 kg oceľové sudy 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Všetky tu obsiahnuté informácie sú presné,

avšak ich správnosť a úplnosť nemôžu byť

považované za záruku vhodnosti použitia

produktu. Nepreberáme preto žiadnu

zodpovednosť za straty alebo poškodenia ktoré

súvisia s jeho použitím . 
Nie je úmyslom tu poskytnutých údajov umožniť
používateľovi produktu porušenie patentových
práv. Nepreberáme tiež žiadnu zodpovednosť za
porušenie patentových ani ďalších práv zo strany
zákazníka.
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