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� Układy chłodnicze 

 

  
Produkt wyłącznie do 
profesjonalnego stosowania. 
 
Data aktualizacji: 2012.08.25 

Epuro Polska Industrial Water Sp. z o.o. 
ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań 
tel.: 61/ 87 43 740, fax: 61/  87 43 741 
biuro@epiw.pl, www.epiw.pl  

Informacje zawarte w karcie katalogowej 
są zgodne z aktualnym stanem wiedzy, 
ale nie wyczerpują wszystkich własności i 
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 S E K C J A   P R O D U K T U 

Funkcje Zastosowanie 

EPURODOS BD583 jest skutecznym dyspergatorem zanieczyszczeń organicznych 
przeznaczonym do stosowania w układach chłodniczych oraz przemysłowych 
obiegach wodnych. Jest odporny na działanie chloru i nie ulega hydrolizie. 
 
Technologia 

Antyosadowa: 

� Zapobieganie tworzeniu się osadów 
organicznych i zatorów zawiesiny, 

� Zapobieganie sedymentacji i 
akumulacji szlamów, 

� Zwiększanie efektywności działania 
biocydów. 

� EPURODOS BD583 jest ciekłą mieszaniną środków dyspergujących, 
� Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne zabezpieczając układ chłodniczy przed 

powstawaniem zatorów,  
� Dzięki właściwościom dyspersyjnym efektywnie utrzymuje zawiesinę w stanie 

rozproszonym, co powoduje, Ŝe moŜe ona być łatwo usuwana w procesie 
odsalania i nie ulega akumulacji, 

� W sposób synergiczny zwiększa efektywność działania preparatów biobójczych, 
przez co skraca czas stosowania biocydów i ogranicza ich zuŜycie, 

� Dzięki właściwościom powierzchniowo czynnym rozpuszcza ochronną warstwę 
hydrofobową tworzoną przez mikroorganizmy przez co umoŜliwia biocydom 
penetrację do wnętrza biofilmu, 

� Utrzymuje powierzchnie instalacji w czystości, przez co zapewnia maksymalną 
efektywność wymiany ciepła oraz zwiększa skuteczność działania inhibitorów 
korozji. 

Charakterystyka Dozowanie 

Postać:    bezbarwna ciecz 

Gęstość (20°C):  ok. 1,01 g/cm3 

pH (20°C):   ok. 6,0 

T zamarzania:   ok. -2 °C 

Etykieta ADR:   nie dotyczy 

� EPURODOS BD583 moŜe być dozowany zarówno w sposób ciągły w proporcji do 
natęŜenia przepływu wody uzupełniającej układ jak równieŜ szokowo, 
bezpośrednio do wody obiegowej. 

� Miejsce wtrysku preparatu powinno być tak dobrane, aby zapewnić szybkie 
mieszanie z wodą. Ze względu na własności powierzchniowo-czynne preparatu, 
podczas stosowania moŜe powstawać piana, 

� Preparat moŜna dozować w postaci handlowej lub po rozcieńczeniu.  
� Dawka preparatu zaleŜy od wielu czynników, min.: zawartości zawiesiny, stopnia 

zanieczyszczenia układu, czasu retencji i powinna być ustawiona z pomocą 
przedstawiciela EPIW. 

 S E K C J A   U ś Y T K O W N I K A 

Korzyści Kontrola  Opakowanie i magazynowanie 

� Kontrolę procesu uzdatniania naleŜy 
prowadzić w oparciu o monitorowanie 
efektów technologicznych (stan 
poszczególnych elementów instalacji). 

� Kanister 20 kg,  
� Opakowanie bezzwrotne,  
� Po opróŜnieniu naleŜy przekazać do 

punktu pozyskującego odpady 
opakowaniowe, 

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

� Chronić przed zamarzaniem. 

Serwis chemiczny Bezpieczeństwo i ekologia 

� EPURODOS BD583 przeciwdziała 
akumulacji materii organicznej 
zapobiegając przez to obniŜeniu 
efektywności chłodzenia, 

� Dba o prawidłową cyrkulację wody 
w układzie, 

� Przyczynia się do zwalczania 
wzrostu organizmów 
spowodowanego duŜą ilością 
poŜywki organicznej, 

� Redukuje ryzyko korozji 
podosadowej i biokorozji, 

� Stosowanie produktu ogranicza: 

� potrzebę czyszczenia urządzeń, 
� koszty serwisu i awaryjność 

instalacji, 
� niebezpieczeństwo wyłączenia 

układu z eksploatacji, 

� Produkt gotowy do uŜytku. 

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

� Produkt nie został sklasyfikowany 
jako mieszanina niebezpieczna, 

� Przed uŜyciem naleŜy zapoznać się 
z kartą charakterystyki, 

� Podczas pracy zachować ostroŜność 
i stosować środki ochrony osobistej, 

� Produkt biodegradowalny, 
� Ulega łatwej eliminacji w procesach 

oczyszczania ścieków, 
� Nie zawiera SVHC, metali cięŜkich i 

AOX. 

 


