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KARTA OPISOWA PRODUKTU
Nazwa preparatu: HYDROCOR 224N

Preparat do uzdatniania wody w obiegach chłodzących.
Zastosowanie i właściwości:
HYDROCOR 224N jest inhibitorem korozji oraz stabilizatorem twardości w układach zamkniętych chłodzących.
Składa się z mieszaniny substancji polimerowych, których działanie zapewnia ochronę antykorozyjną i
stabilizuje twardość. Substancje dodatkowo tworzą na powierzchni metalu cienką ochronną warstwę filmu.
Warstwa ta jest bezbarwna ,nie oleista, chemicznie związana ze stalą. Nie wpływa na wymianę ciepła między
metalem a medium. Preparat doskonale zabezpiecza instalacje w skład której wchodzą stal, mosiądz, miedź,
aluminium, brąz i inne metale kolorowe.
Dozowanie:
HYDROCOR 224N może być dozowany za pośrednictwem odpowiednich pomp dozujących. Jeśli obieg wody
jest mały, dozowanie może być ręczne, należy zwrócić jednak uwagę na dobre wymieszanie się preparatu z
wodą obiegową. Dawki preparatu zależą od czynników takich jak: obciążenia termicznego powierzchni
chłodzącej, zawartości chlorków w wodzie, stopnia zagęszczania się wody, zawartości części stałych w wodzie.
Dawka preparatu ustalana jest na podstawie wyników analizy wody.
Uwaga: dla instalacji w których znajdują się stopy aluminium odczyn pH wody, po zastosowaniu preparatu, nie
może przekroczyć 8,7.
Dane techniczne:
wygląd zewnętrzny:
gęstość dla 20C (g/cm3):
pH 1% roztworu:
rozpuszczalność w wodzie:
opakowania:

ciecz o kolorze jasnożółtym
1,02 – 1,03
12,5 – 13,5
w każdej koncentracji
25, 200, 1000 litrów

Wpływ na środowisko naturalne:
Woda z obiegu, w którym podawany jest preparat może być podawana do ścieków.
Sposób postępowania:
Podczas pracy z produktem zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. W przypadku przedostania
się produktu do oczu, oczy płukać natychmiast dużą ilością wody. Pozostałe informacje na temat bezpiecznego
postępowania z produktem zawarte są w jego karcie charakterystyki.
Składowanie:
Data ważności: rok od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.

UWAGA! Rodzaj preparatu, sposób dozowania oraz dawka powinny być każdorazowo konsultowane z
przedstawicielem firmy AQUA POLAND Sp. z o.o.

