S-10 F - aditivum do kotlů
9
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Během aplikace nehydrolyzuje
Lze ho používat buď pro kontinuální aplikaci nebo
v dávkách

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled
pH
Netěkavý obsah
Hustota

lehce mléčný
7-8 (neředěný)
25-35%
1,02-1,04 kg/l

DÁVKOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU
S-10 F je netoxický inhibitor koroze, tvořící na povrchu
kovu ochrannou vrstvu, určený pro použití v kotlích a
kondenzačních linkách. Tento inhibitor je účinný proti
korozi způsobované oxidem uhličitým a kyslíkem. S-10 F
je velmi užitečný v zařízeních, kde se z bezpečnostních
důvodů dbá na snížené koncentrace aminů, povolených
v parních linkách. Účinnou látkou S-10 F je sodná sůl
mastných aminokyselin.
S-10 F poskytuje vynikající ochranu proti korozi. Je
odolný proti oxidaci a vysoce snášenlivý pro soli.
Laboratorní testy prokázaly vynikající trvanlivost
ochranné vrstvy a stabilitu přípravku v širokém rozsahu
teplot okolního prostředí.
S-10 F je kompatibilní s většinou přísad používaných na
ochranu v kotlů a kondenzačních linek. S-10 F je
účinnější než ostatní ekologické ochranné kondenzační
přípravky díky své stabilitě a schopnosti vytvořit tenkou
ochrannou vrstvu, která netvoří lepivé usazeniny nebo
nánosy.

VLASTNOSTI
9
9
9

Ekonomický
Slučitelný s většinou ochranných přípravků,
používaných ve vodě
Vysoká účinnost proti korozi způsobené oxidem
uhličitým a kyslíkem

S-10 F se přidává přímo do kondenzačních linek buď
pro kontinuální čištění nebo v dávkách.
- pro kontinuální čištění by se měl přípravek přidávat
v koncentraci 10-30 ppm (v závislosti na obsahu kyslíku
a CO2).
- pro čištění v dávkách se doporučuje dodržovat
koncentraci do 500 ppm. Trvání cyklu závisí na
podmínkách kondenzační linky.

INFORMACE O TOXICITĚ
Cortec S-10 F, aditivum do parních kondenzátů,
obsahuje pouze přísady schválené FDA a je držitelem
těchto schválení:
FDA č. 21 CRF – 175 105
FDA č. 21 CRF – 178 3130
FDA č. 21 CRF – 177 1200
Orální toxicita:
Produkt
LD50, mg/kg
S-10 F
2175,5000

Poznámky
Myši, potkani

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ
S-10 F se dodává v plastových kbelících po 19 l,
kovových sudech po 208 l, v tekuté nebo sypké podobě.
Doba použitelnosti je do 24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití
Chraňte před dětmi
Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená
Nevhodné pro vnitřní použití
Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA
Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto
technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je
považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena.
Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi
nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost
Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit
společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od
dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek.
Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou
hrazeny zákazníkem.
Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo
škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.
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Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku
pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a
odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena,
budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána
zástupcem společnosti Cortec.
Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné,
předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných
záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec
neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody
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