NÁPLNù DO DÁVKOVAâÒ
A DÁVKOVACÍCH
âERPADEL

4

¤ada ochrann˘ch pﬁípravkÛ proti korozi a
vodnímu kameni pro dávkovaãe obsahující
krystaly polyfosfátu (Gelphos K) je
urãena pro technologické vyuÏití,
zatímco následující pﬁípravky jsou
urãeny jak pro technické vyuÏití, tak
pro pitnou vodu:
Gelphos P – velice ãist˘ prá‰ek proti
korozi a vodnímu kameni vhodn˘
pro pitnou vodu;
Gelphos Rapid – pﬁedem
smíchan˘ pﬁípravek je dodáván v
praktick˘ch kelímcích;
Gelphos L, L15, LD, LD15 – velice
ãisté tekuté pﬁípravky vhodné pro pitnou
vodu.
V‰echny pﬁípravky pro pitnou vodu
odpovídají normám CEE.

Pﬁípravky pro dezinfekci vody
Dezinfekãní pﬁípravek Gelclor je urãen˘
pro odstranûní mikrobiologického
zneãistûní vody. Pﬁípravek odpovídá
normám CEE a je tedy vhodn˘ pro pitnou
vodu.

Pﬁípravek pro odstranûní
vodních ﬁas pro technické úãely
Pﬁípravek k odstranûní vodních ﬁas s
‰irok˘m polem pÛsobnosti je vhodn˘ pro
plavecké bazény, fontány a pro technické
vyuÏití.
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DÁVKOVÁNÍ

Ochranné pﬁípravky proti korozi
a vodnímu kameni urãené pro
sanitární vodní systémy

4G

ELPHOS RAPID
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

DÁVKOVÁNÍ

Proporcionální dávkovaãe pro
okamÏité pouÏítí - proti korozi
a vodnímu kameni

V˘robek
Obsah
Vydatnost náplnû
Schválení

prá‰ek jiÏ namíchan˘
E 450 (80%) E 339 (20%)
H2O
12÷15 m3
norma CEE

GELPHOS RAPID je pﬁípravek pÛsobící
proti vodnímu kameni - krustaci, korozi,
navíc s antibakteriálními úãinky. NáplÀ je
jiÏ pﬁesnû namíchaná a pﬁipravená k
okamÏitému pouÏití. Maximální mnoÏství
pﬁípravku Gelphos Rapid, které je
dávkováno do vody ãiní 4 p.p.m. OchraÀuje
kotle ÚT, vodní armatury a dal‰í zaﬁízení
pro pﬁípravu a dodávky vody proti korozi a
tvorbû vodního kamene, kterou zpÛsobuje
kys.uhliãit˘ pﬁítomn˘ ve vodû.
V˘robek vyhovuje normû CEE pro
potravináﬁská zaﬁízení a pitnou vodu.

GELPHOS RAPID®

GELPHOS P
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Prá‰ek k míchání pro prop.
dávk. – proti korozi a vodnímu
kameni

V˘robek
Obsah
Schválení

prá‰ek k namíchání
E 450 (80%) E 339 (20%)
norma CEE

Prá‰kov˘ pﬁípravek proti korozi a tvorbû
vodního kamene GELPHOS P je urãen k
ochranû kotlÛ ÚT, vodních armatur a
dal‰ích zaﬁízení pro pﬁípravu a dodávky
vody. Maximální mnoÏství pﬁípravku
Gelphos P, které je dávkováno do vody ãiní
4 p.p.m. Pﬁed pouÏitím je tﬁeba jej
namíchat. GELPHOS P vyhovuje normû
CEE pro potravináﬁská zaﬁízení a pitnou
vodu.

GELPHOS RAPID
Gelphos Rapid
107.011.60

Typ
Kód

GELPHOS P
Typ
Kód

Gelphos P 1 Kg
107.010.50
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Gelphos P 10 Kg
107.010.30

GELPHOS K
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
krystalky
bílá
2,5 kg/dm3
0,04% /hod

Krystalick˘ pﬁípravek proti
korozi a inkrustacím

GELPHOS K je dodáván ve formû
krystalÛ. Obsahuje smûs alkalick˘ch
fosfátÛ, schopn˘ch odstranit usazeniny
vápence, a zabraÀuje korozi v˘mûníkÛ a
potrubí. V˘robek je k dispozici v kbelíku
nebo filtraãních vloÏkách do filtrÛ
DEPURA 5“ - 7“ - 10“. Je urãen pouze k
technickému pouÏití.

GELPHOS K
Typ
Kód

NáplÀ Gelphos K 5”
103.065.00

NáplÀ Gelphos K 7”
103.067.00

NáplÀ Gelphos K 10”
103.070.00

Gelphos K 1,5 Kg
107.030.50
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Gelphos K 25 Kg
107.030.10

DÁVKOVÁNÍ

V˘robek
Barva
Hustota
Rozpustnost

4

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
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Gelphos L D15 30 Kg
107.025.5E

GELCLOR
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Dezinfekãní pﬁípravek na bázi chlornanu
sodného urãen˘ k dezinfekci pitné vody
Stav
kapalina
Barva
Ïlutozelená
Zápach
pﬁíznaãn˘
Bod sráÏlivosti
-6°C - +21,2°F
Spec.váha
1,22 Kg/dm3
pH
8
Dávkování*

GELCLOR je roztok chlornanu sodného
vhodn˘ pro dezinfekci pitné vody.
Pﬁípravek se zbytkovou koncentrací (po 20
min. pÛsobení) mezi 0,2 a 0,4 p.p.m. je v
souladu s normou pro potravináﬁské a
domácí vyuÏití.
Pﬁípravek je urãen pro proporcionální
dávkovací ãerpadla.

GELCID
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Pﬁípravek k odstranûní vodních ﬁas s ‰irok˘m
polem pÛsobnosti
Stav
kapalná
Barva
svûtle modrá
Zápach
pﬁíznaãn˘
Bod sráÏlivosti
-2°C - +28,4°F
Spec.váha
1,012 kg/dm3
pH
7 (5% roztok)
Dávkování
10 p.p.m.
UdrÏovací dávkování
5 p.p.m. kaÏd˘ch 15 dní

GELCLOR
Gelclor 30 Kg
107.035.00

GELCID
Typ
Kód

Gelcid 10 Kg
107.035.10
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Pﬁípravek pro odstranûní
vodních ﬁas

GELCID je pﬁípravek urãen˘ k zamezení
tvorby vodních ﬁas a bakteriální flóry.
Pﬁípravek se skládá z nedráÏdiv˘ch látek a
obecnû se pouÏívá k úpravû vody v
plaveck˘ch bazénech a pro technické
vyuÏití vody.
MÛÏe b˘t dávkován pﬁímo nebo pomocí
dávkovacích ãerpadel.

DÁVKOVÁNÍ

Dezinfekãní pﬁípravek vhodn˘
pro pitnou vodu

* Vhodné dávkování pro dosaÏení 0,2 p.p.m. volného chlóru
po 20 - 30 minutách pÛsobení.

Typ
Kód

4

4T

ECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

DÁVKOVÁNÍ

OCHRANNÉ P¤ÍPRAVKY PROTI KOROZI A VODNÍMU KAMENI DO DÁVKOVAâÒ (pro sanitární systémy)
Typ

Skupenství

Látky

PouÏití

Praktické náplnû

E450 (80%) E339 (20%) + H2O

Potravináﬁ.

Gelphos P

Prá‰ek

E450 (80%) E339 (20%)

Gelphos P

Prá‰ek

E450 (80%) E339 (20%)

Gelphos K*

Krystal

Gelphos K

Krystal

Gelphos K

Krystal

Gelphos Rapid

Balení
8 náplní po 80g

Sada kelimkÛ

Potravináﬁ.

1 Kg

Flakón

Potravináﬁ.

10 Kg

Kbelík

Alkaliphosphat

Technické vloÏka

5” - 7” - 10”

VloÏky

Alkaliphosphat

Technické vloÏka

1,5 Kg

V˘mûnné náplnû

Alkaliphosphat

Technické vloÏka

25 Kg

Kbelík

* Pouze pro Depura 5” - 7” - 10”

OCHRANNÉ P¤ÍPRAVKY (pro sanitární pouÏítí)
Typ

V˘robek

Gelphos L

Bod
mrazÛ
°C
°F

Specifická
Váha

pH

Dávkování
p.p.m

+50

0,91 Kg/dm3

6,2

60-80

+10

+50

0,91 Kg/dm3

6,2

60-80

bez zápachu

+10

+50

0,91 Kg/dm3

6,2

60-80

bez zápachu

+10

+50

0,91 Kg/dm3

6,2

60-80

Specifická
váha

pH

Dávkování
p.p.m.

Stav

Barva

Zápach

Pﬁípravek sniÏující korozi a usazování vodního
kamene pro vodu s tvrdostí více neÏ 15 °f

kapalina

bezbarvá

bez zápachu

+10

Gelphos L 15

Pﬁípravek sniÏující korozi a usazování vodního
kamene pro vodu s tvrdostí ménû neÏ 15 °f

kapalina

bezbarvá

bez zápachu

Gelphos LD

Pﬁípravek sniÏující korozi a usazování vodního
kamene s bakteriostatickou pﬁísadou pro vodu s
tvrdostí více neÏ 15 °f

kapalina

bezbarvá

Gelphos LD 15

Pﬁípravek sniÏující korozi a usazování vodního
kamene s bakteriostatickou pﬁísadou pro vodu s
tvrdostí ménû neÏ 15 °f

kapalina

bezbarvá

P¤ÍPRAVKY K DEZINFEKCI A ODSTRANùNÍ VODNÍCH ¤AS
Typ

Popis

Gelclor
Gelcid

Barva

Dezinfekãní kapaln˘ pﬁípravek na bázi chlornanu
sodného urãen˘ k dezinfekci pitné vody

kapalné

Ïlutozelená

pﬁíznaãnû
ostr˘

-6

+21,2

1,22 Kg/dm3

8

**

Pﬁípravek k odstranûní vodních ﬁas s ‰irok˘m
polem pÛsobnosti a zesílen˘m úãinkem

kapalné

svûtle modrá

pﬁíznaãn˘

-2

+28,4 1,012 Kg/dm3

7

5

** Vhodné dávkování pro dosaÏení 0,2 p.p.m. volného chlóru po 20 - 30 minutách pÛsobení.
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Zápach

Bod
tuhnutí
°C
°F

Skupenství

