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

EPURODOS P267 jest inhibitorem osadów i korozji przeznaczonym do stosowania w 
układach grzewczych. Produkt nie zawiera Ŝadnych składników lotnych i dlatego moŜe 
być stosowany w instalacjach o bardzo wysokich wymaganiach co do jakości pary. 
EPURODOS P267 jest wytwarzany zgodnie z zaleceniami F.D.A (Food & Drug 
Administration) §173.310 i moŜe być stosowany w instalacjach, w których para ma 
bezpośredni kontakt z produktami spoŜywczymi, równieŜ z mlekiem i jego 
przetworami. 
 Technologia 

Antyosadowa: 

� Przeciwdziałanie powstawaniu 
kamienia kotłowego, 

� Wiązanie twardości resztkowej, 

� Dyspergowanie trudno 
rozpuszczalnych soli, 

Antykorozyjna: 

� Neutralizacja dwutlenku węgla, 

� Regulacja właściwego pH, 

� Pasywacja powierzchni 
metalowych. 

� EPURODOS P267 jest ciekłą mieszaniną inhibitorów korozji, stabilizatorów 
twardości i polimerowych środków dyspergujących, 

� EPURODOS P267 w szybki sposób wiąŜe chemicznie twardość resztkową. 
Powstający wyniku reakcji bezpostaciowy szlam sedymentuje na dno kotła i jest 
okresowo odprowadzany podczas odmulania, 

� EPURODOS P267 zapobiega powstawaniu osadów takŜe poprzez blokowanie 
narastania kryształów. Po przekroczeniu limitu stabilizacji trudno rozpuszczalne 
sole wytrącają się w postaci amorficznej i tracą swoje zdolności przylegania do 
powierzchni metali. Są one łatwo usuwane w procesie odmulania kotła, 

� Zawarte w preparacie inhibitory korozji wspomagają tworzenie warstwy 
pasywacyjnej (ochronnej) na powierzchni instalacji, 

� W celu kompleksowej ochrony instalacji preparat naleŜy  dozować w połączeniu z 
innymi produktami. Dobór odpowiedniego programu uzdatniania wody powinien 
być skonsultowany z przedstawicielem EPIW. 

Charakterystyka Dozowanie 

Postać:    bezbarwna ciecz 

Gęstość (20°C):  ok. 1,1 g/cm3 

pH (20°C):   > 10,0 

T zamarzania:   ok. -11 °C 

Etykieta ADR:   nie dotyczy 

� EPURODOS P267 powinien być dozowany bezpośrednio do zbiornika wody 
zasilającej kocioł, proporcjonalnie do natęŜenia przepływu wody zasilającej, 

� Preparat moŜna dozować w postaci handlowej lub po rozcieńczeniu. Do 
rozcieńczenia naleŜy uŜywać wody pozbawionej twardości, 

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

� W praktyce dawkę preparatu naleŜy dobrać tak, aby uzyskać wymagany poziom 
zawartości fosforanów w wodzie kotłowej, zgodny z zaleceniami producenta kotła. 
Najczęściej  zaleca się utrzymywanie nadwyŜki fosforanów w wodzie kotłowej na 
poziomie 5-30 mgPO4

3-/dm3, zaleŜnie od jakości wody zasilającej, 
� Elementy systemu dozującego mające bezpośredni kontakt z produktem powinny 

być wykonane z materiałów odpornych na alkalia. 

 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, 

� Kontrolę dozowania EPURODOS P267 
prowadzi się na podstawie pomiaru 
zawartości fosforanów w kotle. 

� 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 P267 utrzymuje w 
czystości powierzchnie wymiany 
ciepła przeciwdziałając wzrostowi 
wydatków energetycznych, 

� Zapewnia optymalne warunki dla 
ochrony powłok instalacji przed 
korozją, 

� PodwyŜszona sprawność układu 
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 Ŝywotność instalacji, 

� Produkt gotowy do uŜytku, łatwa 
kontrola uzdatniania. 

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 ulega łatwej eliminacji w 
procesach oczyszczania ścieków, 

� Nie zawiera SVHC, AOX i VOC. 

 


