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

Funkcje Zastosowanie 

EPURODOS E544 jest efektywnym antyskalantem o bardzo dobrych właściwościach 
dyspersyjnych, przeznaczonym do stosowania w układach chłodniczych oraz 
przemysłowych obiegach wodnych. 
Zalecany jest do stosowania w instalacjach, w których głównym problemem jest 
powstawanie osadów pochodzących z twardości wody lub substancji zawieszonych. 
Produkt jest efektywny w szerokim zakresie pH. 

Technologia 

Antyosadowa: 

� Przeciwdziałanie powstawaniu 
kamienia, 

� Dyspergowanie trudno 
rozpuszczalnych soli, 

� Zapobieganie tworzeniu się zatorów 
zawiesiny, 

Antykorozyjna: 

� Inhibitor korozji miedzi. 

� EPURODOS E544 jest ciekłą mieszaniną wysoce aktywnych stabilizatorów 
twardości, polimerowych środków dyspergujących oraz inhibitora korozji miedzi, 

� Zapobiega powstawaniu osadów poprzez blokowanie narastania kryształów. Po 
przekroczeniu limitu stabilizacji trudno rozpuszczalne sole wytrącają się w postaci 
amorficznej i tracą swoje zdolności przylegania do powierzchni metali. Obecność 
dyspergatorów zapewnia właściwe usuwanie zawiesiny obecnej w wodzie 
chłodzącej  w procesie filtracji mechanicznej lub odsalania układu, 

� Dysperguje osady o charakterze mułów i szlamów przeciwdziałając ich akumulacji 
i utwardzaniu - zjawiskom które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie instalacji, 

� Specyficzny inhibitor korozji miedzi zawarty w EPURODOS E544 pełni w ochronie 
instalacji rolę podwójną: zapobiega korozji miedzi i jej stopów oraz ogranicza 
moŜliwość tworzenia ogniw pomiędzy rozpuszczonymi jonami miedzi a elementami 
stalowymi. 

Charakterystyka Dozowanie 

Postać:    Ŝółta ciecz 

Gęstość (20°C):  ok. 1,12 g/cm3 

pH (1%, 20°C):  ok. 2,2 

T zamarzania:   ok. -12 °C 

Etykieta ADR:   8 

� EPURODOS E544 dozuje się w sposób ciągły, proporcjonalnie do natęŜenia 
przepływu wody uzupełniającej układ. Miejsce wtrysku preparatu powinno być tak 
dobrane, aby następowało jego szybkie wymieszanie z wodą, 

� Preparat moŜe być dozowany zarówno w postaci handlowej lub po rozcieńczeniu 
wodą, 

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

� Wszystkie części systemu dozującego powinny być wykonane z materiałów 
kwasoodpornych. Stosowanie materiałów syntetycznych (PE, PVC) jest bardziej 
wskazane niŜ elementów wykonanych z metali. 

 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) 
oraz analityczne pomiary jakości wody 
w instalacji, 

� Badanie stęŜenia EPURODOS E544 
odbywa się na podstawie pomiaru 
zawartości fosforanów organicznych. 

� 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 E544 skutecznie 

stabilizuje wysoko przesycone 

roztwory wód chłodniczych, dzięki 

czemu utrzymuje: 

� wysoką efektywność wymiany 
ciepła, 

� prawidłową cyrkulację wody, 

� Stosowanie produktu ogranicza: 

� potrzebę czyszczenia urządzeń, 

� koszty serwisu i awaryjność 
instalacji, 

� niebezpieczeństwo wyłączenia 
układu z eksploatacji, 

� Produkt gotowy do uŜytku, 

� Nie wymaga korekty pH. 

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 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, AOX i VOC. 

 


