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INHIBITOR KOROZJI - HYDOS

HOME DH

CO ZYSKUJEMY STUSUJĄC INHIBITOR:
•

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚC INSTALACJI,

•

ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE OPAŁU,

•

OCHRONA PRZED ZAPOWIETRZENIEM INSTALACJI,

•

REDUKCJA HAŁASU NA INSTALACJI,

•

OCHRONA PRZED SKAŻENIEM BIOLOGICZNYM I BAKTERIAMI.

DLACZEGO STOSUJEMY INHIBITOR?
Nowe instalacje C.O. tracą z czasem swoją sprawność. Spadek ten jest najczęściej spowodowany wytrącaniem się kamienia kotłowego
oraz korozją powierzchni kotła. Kamień kotłowy powstaje poprzez ogrzewanie twardej wody wodociągowej. Odkłada się on na
powierzchni instalacji i wraz ze szlamami pochodzącymi z innych zanieczyszczeń wody wodociągowej tworzy warstwę izolacyjną na jej
powierzchni. Wystarczy tylko jeden milimetr takiej warstwy, by sprawność kotła spadła aż o 5%. Korozja w większości spowodowana
jest tlenem zawartym w wodzie wodociągowej, który reaguje z metalami. Oprócz korozji tlenowej mamy także ryzyko powstania korozji
elektrochemicznej oraz podosadowej. Dla użytkowników oznacza to nie tylko wyższe straty energii i koszty ogrzewania, ale także
znacznie wyższe ryzyko awarii kotła i pompy. Zapobiec temu możemy stosując inhibitor korozji HYDOS HOME DH.

JAK DZIAŁA INHIBITOR?
Inhibitor korozji HYDOS HOME DH to preparat chemiczny stosowany w systemach grzewczych. Dodawany w odpowiednich dawkach do
wody kotłowej zabezpiecza instalacje centralnego ogrzewania przed postępowaniem zjawisk korozyjnych oraz odkładaniem rdzy i
osadów kamienia kotłowego. Preparat zabezpiecza przed korozją kompleksowo – tworzy warstwę ochronną na ściankach
wewnętrznych instalacji (co nazywamy procesem pasywacji) oraz zapewnia odpowiedni odczyn pH wody, redukuje tlen i stabilizuje
twardość wody,co znacznie spowalnia korozję. Inhibitor zapobiega korozji we wszystkich występujących w instalacji grzewczej
elementach wykonanych z różnych metali kolorowych, tzn. miedzi, stopów miedzi, brązu, aluminium czy stali nierdzewnej.

CZYM JEST INHIBITOR?
Inhibitor korozji HYDOS HOME DHjest gotowym do użytku alkalicznym roztworem. Jest to mieszanina wielu składników chemicznych
takich jak: stabilizatory twardości, związki organiczne, inhibitory metali kolorowych. Preparat rozcieńczony w ściekach może być
odprowadzany do kanalizacji. Podczas kontaktu z preparatem zalecane jest stosowanie odpowiednich środków ostrożności. Zalecamy
stosować odzież ochronną – rękawice i okulary lub ochronę twarzy. Należy myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. W
przypadku dostania się preparatu do oczu - natychmiast przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody. W przypadku połknięcia natychmiast przepłukać jamę ustną, obficie popić wodą i skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
Dane techniczne:
gęstość dla 200C (g/cm3):
pH 1% roztworu:
rozpuszczalność w wodzie:
opakowania:
dawka:

1,00 – 1,1
ok. 9,0
w każdej koncentracji
1kg,5kg,25 kg
1l. / 100l.

