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__________________________________________________________________________
karta opisowa produktu
Nazwa preparatu: HYDOS C303
Preparat do kondycjonowania wody

Zastosowanie i właściwości:
Stosowany do przemysłowych obiegów wodnych, w tym obiegów chłodzących i obiegów wodnych
klimatyzacji; jako jeden ze środków korekcji wody w tych obiegach dla zapobiegania rozwojowi
życia bakteryjnego.
Dozowanie:
HYDOS C303 może być dozowany w dawkach sekwencyjnych (uderzeniowych) lub prewencyjnych.
Dozowanie prewencyjne: ok. 0,1-0,2 l/m3 pojemności wody (100-200 ppm) 1 raz w tygodniu lub co
2 tygodnie zależnie od poziomu infekcji. Produkt należy stosować w miejscach zapewniających
silne i równomierne rozprowadzenie do wszystkich punktów systemu wodnego.
Dozowanie może odbywać się stale proporcjonalnie do wody uzupełniającej.
Dozowanie uderzeniowe(sekcyjne) stosowane w przypadku silnie zanieczyszczonych instalacji:
250-500 ml/m3 pojemności wody obiegowej(250-500 ppm). W przypadku silnie zanieczyszczonych
obiegów dozowanie należy powtórzyć.
Dawkę należy dobierać indywidualnie w zależności od stopnia infekcji.
Analityka:
Infekcję obiegu mierzymy za pomocą testów mikrobiologicznych.
Dane techniczne:
wygląd zewnętrzny
gęstość dla 25°C (g/cm3)
pH roztworu (20°C)
rozpuszczalność w wodzie

:jasnożółta ciecz
:~1,07
:3-4
:w każdej koncentracji

Wpływ na środowisko naturalne:
Preparat wprowadzony do kanalizacji w niewielkich ilościach nie powoduje zakłócenia pracy
biologicznej oczyszczalni ścieków.
Sposób postępowania z Hydos C303:
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Stosować środki ochrony indywidualnej zalecane w pkt 8 karty charakterystyki- okulary ochronne
lub osłony twarzy, odzież i obuwie ochronne oraz maski z odpowiednim filtrem. Pozostałe
informacje na temat bezpiecznego postępowania z produktem zawarte są w jego karcie
charakterystyki.
Składowanie:
Magazynować wyłącznie w zamkniętych oryginalnych pojemnikach.
Zabezpieczyć przed ewentualnym skażeniem gleby. Nie przechowywać razem
i środkami spożywczymi. Chronić przed mrozem.
Data ważności rok czasu od daty produkcji umieszczonej na górze opakowania.
Opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
Dodatkowych informacji
+48 32 218 81 78
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