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AQUATREAT 605
MÔ TẢ:
-

AQUATREAT 605 là hóa chất dạng lỏng có tác dụng chống cáu cặn, ăn mòn
cho nồi hơi.
AQUATREAT 670 có chứa Photphat, chất phân tán, chất khử oxy, kiềm và chất
chống tạo bọt.

-

TÍNH CHẤT:
-

Cảm quan : Dạng lỏng, màu vàng nhạt
pH : 4,3 ± 1,0
Tỷ trọng : 1,23 ± 0,02
Độ hòa tan trong nước : Hoàn toàn

LIỀU LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT:
AQUATREAT 605 được cấp vào nồi hơi với liều lượng từ 20 – 80 ppm căn cứ vào
lượng nước cấp bù. AQUATREAT 605 có thể cấp vào đường nước cấp hoặc cấp trực
tiếp vào nồi hơi ở dạng nguyên chất hoặc pha loãng. Aquatreat 605 có thể cấp vào
nước cùng với các hóa chất xử lý nước khác. Quá trình sử dụng cần kiểm soát nồng
độ Photphat bắt đầu chỉ từ 40 ppm PO4.

ĐÓNG GÓI:
AQUATREAT 670 được đóng trong thùng nhựa PE có thể tích 22 kg, 220 kg hoặc,
1000 kg

BẢO QUẢN:
AQUATREAT 605 là một chất ít độc hại. Ít xảy ra rủi ro khi thao tác với hóa chất.
Trong trường hợp tiếp xúc với da hoặc mắt, rửa nhiều lần với nước sạch hoặc cần
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đến sự hỗ trợ của cở sở y tế. Hơi nước sinh ra do hóa chất Aquatreat 605 có thể sử
dụng trong sản xuất thực phẩm.
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