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TÀI LIỆU KỸ THUẬT
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HÓA CHẤT CHỐNG CÁU CẶN VÀ ĂN MÒN, DIỆT RONG RÊU
TRONG HỆ THỐNG LẠNH HỞ - AQUATREAT 222
MÔ TẢ
-

-

AQUATREAT 222 là chất chống cáu cặn và ăn mòn hiệu quả đối với nguồn nước
có độ cứng cao, kể cả việc có chứa ô xít kim loại
AQUATREAT 222 là chất ức chế ăn mòn đa chức năng.
AQUATREAT 222 có chứa các thành phần giảm độ cứng trong nước, các
polymer cao phân tử.
AQUATREAT 222 được phát triển để ngăn ngừa hoặc loại bỏ cáu cặn của
calcium carbonate, calcium sulphate, magnesium hydroxide, ô xít sắt,
phosphates khó tan và silicates.
AQUATREAT 222 có thể ứng dụng trong các hệ thống kín, hệ thống lạnh hở ….nơi mà
cáu cặn có thể sảy ra.

TÍNH CHẤT
-

Cảm quan
pH
Tỷ trọng
Độ tan trong nước

: Chất lỏng, không màu
1,0
: 1,16 ± 0,02
: hoàn toàn

LIỀU LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT
Kiểm soát cáu cặn Caxi trong hệ thống nước làm mát Cooling tower, liều lượng sử dụng
vào khoảng 5 – 15 ppm căn cứ vào lượng nước cấp bù, thấp hơn nhiều so với liều lượng
cần thiết của những sản phẩm cạnh tranh. AQUATREAT 222 có thể được pha loãng với
nước. Để đạt được hiệu quả cao, hóa chất phải được cấp vào hệ thống một cách liên
tục. Đối với ứng dụng khác, có thể sử dụng liều lượng cao tùy thuộc vào mức độ
nghiêm trọng của hệ thống. Độ PH thấp hơn so với các sản phẩm tương đương nên khả
năng chống ăn mòn tốt hơn.
Nhà phân phối độc quyền Aquatreat tại Việt Nam:

WATERCHEM CORP.
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Tel: +84-4-32535118 ; Fax: + 84-4-32535119
Email: chem@waterchemvn.com ; Website: www.waterchemvn.com
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ĐÓNG GÓI
AQUATREAT 222 được đóng trong thùng nhựa PE có thể tích 22 kg, 220 kg hoặc, 1000
kg

LƯU Ý
AQUATREAT 222 gây khó chịu khi tiếp xúc với da hoặc mắt. Do đó khi sử dụng phải
cận trọng, trong trường hợp hóa chất tiếp xúc với da thì cần phải rửa sạch nhiều lần
bằng nước. Trong trường hợp hóa chất tiếp xúc với mắt, cần rửa sạch bằng nước và
đưa ngay đến cơ sở y tế.
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