4G

ELPHOS L - L15
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

DÁVKOVÁNÍ

Tekut˘ pﬁípravek proti korozi
a vodnímu kameni pro
sanitární vodní systémy
GELPHOS L se dávkuje do vody s vy‰‰í
tvrdostí neÏ je 15°f* v hodnotû 60 80p.p.m. Chrání kotle, ventily a vodní
armatury pﬁed usazováním vodního kamene
a zamezuje korozi, kterou zpÛsobuje
pﬁítomn˘ kysliãník uhliãit˘..

Ochrann˘ roztok k okamÏitému pouÏití proti korozi a
tvorbû vodního kamene
Stav
kapalina
Barva
bezbarvá kapalina
Zápach
bez zápachu
Bod sráÏlivosti
+10°C - +50°F
Spec.váha
0,91 Kg/dm3
pH
6,2 (1% roztok)
Dávkování
60÷80 p.p.m.
6,5%
Obsah P2O5

GELPHOS L 15 se dávkuje do vody s niÏ‰í
hodnotou tvrdosti neÏ 15°f* v hodnotû
60 -80p.p.m. Chrání kotle a zaﬁízení pﬁed
korozí, kterou zpÛsobuje mûkká voda.
V˘robky vyhovují normû CEE pro pitnou
vodu a civilní úãely. Jsou urãené do
proporcionálních dávkovacích ãerpadel.
* 15 p.p.m. CaCO3.

GELPHOS
LD - LD15
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Tekut˘ pﬁípravek niãící bakteriální
kmeny a viry, urãen˘ jako ochrana
proti korozi a vodnímu kameni pro
sanitární vodní systémy
Je to roztok pﬁipraven˘ k okamÏitému
pouÏití pro dávkovací ãerpadla jako
ochrana proti korozi a usazování vodního
kamene, niãící bakterie ve vodû v
autonomních zásobárnách.
GELPHOS LD se pouÏívá s vodou tvrd‰í
neÏ 15°f*, je dávkován v hodnotû 60-80
p.p.m., ochraÀuje kotle instalaci a kohouty
proti usazování vodního kamene a korozi,
kterou zpÛsobuje kysliãník uhliãit˘
pﬁítomn˘ ve vodû.
GELPHOS LD 15 se pouÏívá s vodou,
která má niÏ‰í hodnotu tvrdosti neÏ 15°f*,
je dávkován v hodnotû 60-80 p.p.m.,
ochraÀuje kotle a instalaci proti korozi,
kterou zpÛsobuje mûkká voda.
V˘robky jsou shodné s normou CEE pro
uÏití pitné vody a civilní úãely. Jsou urãené
do proporcionálních dávkovacích ãerpadel.

Ochrann˘ roztok k okamÏitému pouÏití proti korozi a
tvorbû vodního kamene
Stav
kapalina
Barva
bezbarvá
Zápach
bez zápachu
Bod sráÏlivosti
+10°C - +50°F
Spec.váha
0,91 Kg/dm3
pH
6,2 (1% roztok)
Dávkování
60÷80 p.p.m.
Obsah P2O5
6,5%

* 15 p.p.m. CaCO3.

GELPHOS L - L15
Typ
Kód

Gelphos L 30 Kg
107.020.1E

Gelphos L 15 30 Kg
107.025.1E

GELPHOS LD - LD15
Typ
Kód

Gelphos LD 30 Kg
107.020.5E

90

Gelphos L D15 30 Kg
107.025.5E

