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KARTA OPISOWA PRODUKTU
Nazwa preparatu: HYDOS HOME DH

Preparat do zapobiegania korozji i osadów w domowych instalacjach obiegów grzewczych.
Zastosowanie i właściwości:
HYDOS HOME DH to wysokiej jakości inhibitor korozji do stosowania w systemach grzewczych, układach pomp
ciepła. Jest to polski inhibitor, który powstał na podstawie ponad 20 letniego doświadczenia firmy Doster w
kondycjonowaniu przemysłowych obiegów ciepłowniczych. Preparat stosujemy w celu zabezpieczenia instalacji
centralnego ogrzewania przed postępowaniem zjawisk korozyjnych. Zapobiega odkładaniu się osadów, ma
bardzo silną własnośd usuwania tlenu rozpuszczonego w wodzie. Posiada w swoim składzie silne inhibitory
korozji metali w tym metali kolorowych. Zapobiega korozji wszystkich występujących w instalacji elementów
wykonanych z różnych metali, tzn. miedzi, stopów miedzi, brązu, aluminium czy stali nierdzewnej. HYDOS
HOME DH posiada własności stabilizujące twardośd istniejącą w wodzie obiegowej, zapobiega wytrącaniu się
osadów kamienia i szlamu. Dzięki takim właściwościom preparat skutecznie przedłuża żywotnośd instalacji.
Zalety stosowania inhibitora:







Tworzy warstwę ochronną wewnątrz instalacji układu grzewczego
Skutecznie chroni przed korozją
Zapobiega odkładaniu się kamienia wewnątrz instalacji grzewczej
Podnosi sprawnośd wymiany ciepła, zmniejsza zużycie paliwa
Wydłuża żywotnośd instalacji
Redukuje hałasy i ilośd powietrza w układzie CO

Dane techniczne:
wygląd zewnętrzny:
3
gęstośd dla 20C (g/cm ):
pH 1% roztworu:
rozpuszczalnośd w wodzie:
opakowania:

ciecz
1,00 – 1,1
ok. 9,0
w każdej koncentracji
1, 5, 25 kg

Wpływ na środowisko naturalne:
Uwalnianie wody uzdatnionej HYDOS HOME DH do ścieków będzie skutkowało rozcieoczeniem produktu do
koncentracji nieszkodliwej dla mikroorganizmów. Zatem woda, do której został dodany preparat nie wywiera
szkodliwego efektu dla ścieków w związku z ich oczyszczaniem w oczyszczalniach ścieków.
Składowanie:
Data ważności: rok od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach. Chronid przed mrozem i bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.
Środki ostrożności przy kontakcie z preparatem:
Zalecamy stosowad odpowiednią odzież ochronną – rękawice i okulary lub ochronę twarzy. Należy myd ręce
przed przerwami w pracy i na jej zakooczenie. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast
przemyd oczy dużą ilością bieżącej wody. W przypadku połknięcia natychmiast przepłukad jamę ustną, obficie
popid wodą i skontaktowad się z ośrodkiem zatrud lub lekarzem. Zdjąd zanieczyszczoną odzież. W formie
skoncentrowanej nie odprowadzad do kanalizacji i zbiorników wodnych.

