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 S E K C J A   P R O D U K T U 

Funkcje Zastosowanie 

Antykorozyjna: 

� Inhibitor korozji stali, 

� Ochrona przed korozją 
galwaniczną, 

Antyosadowa: 

� Przeciwdziałanie powstawaniu 
kamienia, 

� Dyspergowanie trudno 
rozpuszczalnych soli, 

� Zapobieganie tworzeniu się zatorów 
zawiesiny. 

EPUROCET E525 jest inhibitorem korozji i osadów przeznaczonym do stosowania w 
układach chłodniczych oraz przemysłowych obiegach wodnych, zasilanych wodą 
zmiękczoną lub o niskiej twardości.  
Preparat zapewnia skuteczną ochronę materiałów konstrukcyjnych powszechnie 
występujących w tego typu instalacjach (stal, miedź i jej stopy, powłoki ocynkowane, 
itp.). 

Technologia 

� EPUROCET E525 jest ciekłą mieszaniną amin filmujących oraz polimerowych 
środków dyspergujących, 

� EPUROCET E525 nie dopuszcza do narastania kryształów trudno rozpuszczalnych 
soli, a ponadto modyfikuje ich strukturę, dzięki czemu tracą one swoje zdolności 
przylegania do  powierzchni metali, są adsorbowane przez polimery i usuwane w 
procesie odsalania układu, 

� EPUROCET E525 tworzy monomolekularny film pomiędzy metalem i wodą, który 
uniemożliwia przebieg reakcji korozji, ale nie powoduje obniżenia zdolności 
przenikania ciepła, 

� Powstający w wyniku stosowania preparatu film aminowy stanowi hydrofobową 
barierę, dzięki której cząsteczki wody i rozpuszczonych gazów nie mają 
bezpośredniego kontaktu z powierzchnią instalacji, 

� EPUROCET E525 dzięki doskonałym właściwościom dyspersyjnym utrzymuje 
zawiesinę w stanie rozproszonym, dzięki czemu może ona być łatwo usuwana w 
procesie odsalania i nie tworzy zatorów. 

Charakterystyka Dozowanie 

Postać:  biaława, mętna ciecz 

Gęstość (20°C):  ok. 1,06 g/cm3 

pH (1%, 20°C):  ok. 10,5 

T zamarzania:  ok. +5 °C 

Etykieta ADR:  8 

� EPUROCET E525 dozuje się w sposób ciągły, proporcjonalnie do natężenia 
przepływu wody uzupełniającej układ. Miejsce wtrysku preparatu powinno być tak 
dobrane, aby następowało jego szybkie wymieszanie z wodą, 

� Preparat powinien być dozowany w postaci handlowej przy pomocy 
odpowiedniego zestawu dozującego, 

� Dawka preparatu zależy od jakości wody oraz parametrów pracy instalacji i 
powinna być dobrana z pomocą przedstawiciela EPIW, 

� Elementy systemu dozującego, mające bezpośredni kontakt z produktem, powinny 
być wykonane z materiałów odpornych na alkalia (np.: PVC, Teflon, EPDM, PE). 
Nie dopuszcza się stosowania elementów z Vitonu. 

 S E K C J A   U Ż Y T K O W N I K A 

Korzyści Kontrola  Opakowanie i magazynowanie 

� EPUROCET E525 utrzymuje w 
czystości powierzchnie wymiany 
ciepła stwarzając optymalne 
warunki dla wydajnego chłodzenia, 

� Zabezpiecza powłokę instalacji 
przed destrukcyjnym działaniem 
agresywnych czynników 
korozyjnych, 

� Podwyższona sprawność układu 
przekłada się na zmniejszenie 
ryzyka awarii i przestoju w pracy na 
czas remontu, 

� Stosowanie produktu wpływa 
pozytywnie na: 
� bezpieczeństwo eksploatacji, 
� minimalizację kosztów serwisu, 
� długą żywotność instalacji, 

� Produkt gotowy do użytku, 

� Nie wymaga korekty pH. 

� Kontrolę procesu uzdatniania należy 
prowadzić w oparciu o monitorowanie 
efektów technologicznych (stan 
poszczególnych elementów instalacji) 
oraz analityczne pomiary jakości wody 
w instalacji. 

� Kanister 25 kg,  
� Opakowanie bezzwrotne,  
� Po opróżnieniu należy przekazać do 

punktu pozyskującego odpady 
opakowaniowe, 

� Przechowywać w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych i właściwie 
oznakowanych opakowaniach, 

� Chronić przed zamarzaniem. 

Serwis chemiczny Bezpieczeństwo i ekologia 

Naszym klientom oferujemy profesjonalne 
wsparcie techniczne i merytoryczne na 
każdym etapie współpracy.  
Opieka technologiczna serwisu obejmuje 
prawidłowe wdrożenie, optymalizację 
programu uzdatniania oraz monitorowanie 
osiąganych rezultatów. 
Prosimy o kontakt w sprawie wszelkich 
wątpliwości technicznych. Szeroki wybór 
technologii umożliwia rozwiązania na miarę 
potrzeb instalacji i oczekiwań klienta. 

� Produkt został sklasyfikowany jako 
mieszanina niebezpieczna, 

� Przed użyciem należy zapoznać się 
z kartą charakterystyki, 

� Podczas pracy zachować ostrożność 
i stosować środki ochrony osobistej, 

� Produkt częściowo 
biodegradowalny, 

� Ulega łatwej eliminacji w procesach 
oczyszczania ścieków, 

� Nie zawiera SVHC i VOC. 

 


