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KURINPOWER ML-3128 

APLIKÁCIA 
KURINPOWER ML-3128  je multifunkčný produkt 
pre nízko a stredotlaké kotly. Je možné ho použiť
v potravinárskom priemysle. 

CHARAKTERISTIKA 
• Multifunkčný účinok – inhibícia korózie, 

účinný proti tvorbe vodného kameňa, 
dispergátor nánosov. 

• Vynikajúci účinok proti tvorbe nánosov 
uhličitanu vápenatého, hydroxylapatitu, 
kremičitých nánosov a i. 

•  Vynikajúci dispergačný účinok voči 
hydroxidom železa a fosforečnanu 
vápenatého. 

POUŽITIE 
• KURINPOWER ML-3128  sa dávkuje 

kontinuálne vhodným dávkovacím čerpadlom 
do napájacej línie kotla buď v pôvodnom 
stave alebo zriedený. Produkt je kvapalný 

•  Dávkovanie závisí od prevádzkových 
podmienok kotla, ako je zahustenie, obsah 
kyslíka, kvalita vody a podobne. Stanovenie 
správnej dávky konzultujte s pracovníkom 
firmy KURITA. 

VLASTNOSTI 

Charakteristika Metóda Hodnota 

Zloženie: 

Fosfáty, Polymérny 

dispergátor 

Siričitan, Alkálie 

Farba: opticky svetlo žltá 

Vzhľad: opticky kvapalina 

Merná hmotnosť (20ºC)  1,202 + 0,02 

g/cm3 

pH (20ºC) DIN 38404 12,2 + 0,5 

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 
• Skladovať mimo dosahu detí. Produkt je 

určený výhradne pre priemyselné použitie. 

• Ak sa produkt nepoužíva, kontajnery 
skladovať uzatvorené. Priamy styk s očami 
môže spôsobiť zranenie. Chrániť tvár a ruky 
maskou a ochrannými gumenými rukavicami  

• V prípade styku s pokožkou opláchnuť
veľkým množstvom vody. V prípade styku 
s očami vypláchnuť veľkým množstvom vody 
a kontaktovať očného lekára. 

• Produkt KURINPOWER ML-3128 skladovať
na chladnom a tmavom mieste. 

• Nepoužívať prázdne kontajnery pre pitnú 
vodu. 

BALENIE  
25 kg PE kanistre 
200 kg oceľové sudy 
1000 kg kontajnery 

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 


