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� Inhibitor korozji i osadów 
� Zamknięte obiegi grzewcze 
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możliwości zastosowania produktu. 

 

 

 
 

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

Funkcje Zastosowanie 

Antyosadowa: 

� Przeciwdziałanie powstawaniu 
kamienia kotłowego, 

� Dyspergowanie trudno 
rozpuszczalnych soli, 

� Rozluźnianie istniejących osadów, 

Antykorozyjna: 

� Ochrona instalacji przed korozją 
tlenową, kwasową i galwaniczną, 

� Regulacja właściwego pH, 

� Neutralizacja dwutlenku węgla, 

� Inhibitor korozji miedzi i jej stopów. 

Układy kotłów wodnych wysoko- i niskoparametrowych, obiegi grzewcze, w których 
woda ma kontakt ze stalą czarną, miedzią i jej stopami lub stalą nierdzewną. W 
przypadku instalacji zawierających aluminium lub jego stopy zaleca się zastosowanie 
EPUROCET W320 

Technologia EPUROCET – tworzenie pełnej ochrony instalacji grzewczej 

EPUROCET W300 jest ciekłą mieszaniną poliamin filmujących, alkalizujących, 
polimerów rozpraszających oraz inhibitora korozji miedzi. Aktywne składniki 
zapewniają kompletną ochronę instalacji grzewczej dzięki następującym działaniom: 
� Modyfikują strukturę krystaliczną trudno rozpuszczalnych soli, które tracą zdolność 

przylegania do powierzchni metali, są adsorbowane przez polimery i usuwane w 
procesie filtracji lub odmulania układu, 

� Neutralizują dwutlenek węgla w wodzie uzupełniającej i obiegowej, 
� Przeciwdziałają korozji stopów miedzi, 
� Tworzą monomolekularny film pomiędzy metalem i wodą, który uniemożliwia 

przebieg reakcji korozji. 
 Cechy filmu aminowego: 
� Stanowi hydrofobową barierę, dzięki której cząsteczki wody i rozpuszczonych 

gazów nie mają bezpośredniego kontaktu z powierzchnią instalacji, 
� Nie wykazuje własności izolujących, lecz zwiększa efektywność wymiany ciepła. 

Charakterystyka Dozowanie 

Postać:    żółtawa ciecz 

Gęstość (20°C):  ok. 1,01 g/cm3 

pH (20°C):   ok. 12,4 

T zamarzania:   ok. +5 °C 

Etykieta ADR:   8 

� Dawka produktu powinna być skonsultowana z przedstawicielem EPIW, 
� W praktyce, ilość preparatu wprowadzona do układu powinna być taka, aby 

osiągnąć właściwy odczyn pH wody obiegowej i wymagany poziom zawartości 
poliamin filmujących, 

� W przypadku konieczności uzupełnienia układu w trakcie eksploatacji, należy 
wprowadzić EPUROCET W300 w ilości proporcjonalnej do objętości wody 
uzupełniającej, 

� 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 W300 utrzymuje w 
czystości powierzchnie wymiany 
ciepła stwarzając optymalne 
warunki dla wydajnego transferu 
energii, 

� Ochrona układu jest niezależna od 
zmiennych warunków eksploatacji 
(temperatura, zawartość 
rozpuszczonego tlenu, itp.), 

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

� Stosowanie produktu wpływa 
pozytywnie na: 

� oszczędność energii, 
� bezpieczeństwo eksploatacji, 
� minimalizację kosztów serwisu, 
� długą żywotność instalacji, 

� Produkt gotowy do użytku, łatwa 
kontrola uzdatniania. 

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

� Kontrolę dozowania EPUROCET W300 
prowadzi się na podstawie pomiaru 
poliamin filmujących, których zawartość 
powinna wynosić > 1 mg/dm3. 

� 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 biodegradowalny, 
� Ulega łatwej eliminacji w procesach 

oczyszczania ścieków, 
� Nie zawiera SVHC i metali ciężkich. 

 


