
 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

S-15 е ефикасен продукт за контролиране на 

корозията, причинена от кислорода и въглеродния 

двуокис в котли средно и високо налягане и 

кондензатни линии. 

 

S-15 използва комбинация от летливи 

неутрализиращи амини, заедно с кислороден 

неутрализатор  – метален пасиватор. Тази 

комбинация подобрява контрола върху  корозията  

по два начина.  Първо, всички налични видове 

киселини  се неутрализират и нивото на рН се 

увеличава, което прави  кондензата по-малко 

корозивен.  Второ, кислородния неутрализатор/ 

пасиватор реагира по-бързо в алкалната среда, 

поддържана от амините в  S-15, отколкото при по-

ниски нива на рН при традиционните продукти.  

 S-15 осигурява отлична пасивация, висока 

подвижност, термична устойчивост и ниска 

токсичност.  

 S-15 не оставя твърда утайка в котелните системи  

и спомага да се осигури високо качество на парата. 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 • Намалява корозията и наслагванията в котелни 

системи средно и високо налягане  

• Икономичен (рециклира се с кондензата) 

• Съвместими програми за пречистване на вода  

• Висока ефективност срещу корозия от кислород и 

въглероден двуокис  

• Температурно устойчив 

• Ниска токсичност - не съдържа  съединения на 

основата на хидразина 

 • Лесен за прилагане, поддръжка и формулиране 

 • Осигурява защитно покритие като превръща 

хематита (мека червена ръжда), в магнетит (твърда 

черна ръжда)  

 • Намалява наслагванията на ръжда в котела като 

намалява  кондензатната корозия  

 • Идеален за котли средно и високо налягане  

 

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ КАЧЕСТВА 

 

Външен вид:                  течност с кехлибарен до 

                                        кафяв цвят 

pH                                   11-12 (1% във вода) 

Мирис:                            подобен на амините  

Гъстота:                         0.97-0.98 кг/л 

Разтворимост                податлив 

във вода:  

 

ДОЗИРОВКА  

Дозата трябва да се регулира така, че да поддържа 

нивото на рН  между 8.0-8.5 и остатъчното ниво в 

кислородния неутрализатор. Обикновено отнема 2-

5 ppm при продължително приложение.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА  

S-15 може да се добави отделно в резервоара на 

обезвъздушителя, в тръбата за водата или 

направо в парния барабан.  

 

 



 

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

S-15 се предлага в контейнери от 19 литра, 

метални варели от 208 литра, в торби и насипно. 

Продуктът трябва да се съхранява в плътно 

затворен съд. Срокът на годност е 12 месеца.   

  

 

 

 

ОГРАНИЧЕНА  ГАРАНЦИЯ 

Всички твърдения, техническа информация и препоръки, съдържащи се тук, са на базата на тестове които Cortec Corporation счита за достоверни, но точността и пълнотата им не 

е гарантирана.Cortec Corporation гарантира че Cortec ® продуктите ще бъдат без дефекти, когато се транспортират до клиента. Задължението на Cortec Corporation по тази 

гаранция се ограничава до подмяната на продукта, който се е оказал дефектен. За да се замени продукт по тази гаранция, клиентът трябва да уведоми Cortec корпорация  в срок 

от шест месеца след изпращането на продукта на клиента. Всички транспортни разходи за подмянана продукти се заплащат от клиента. 

Cortec Corporation не носи отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на продукти. 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛЯ ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА, КАТО ПОЕМА ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ТЯХ.  

Няма представяне, или препоръки, съдържащи се тук, които могат могат да имат законна сила , освен ако са в писмен документ, подписан от служител на Cortec Corporation. 

 

ПРЕДХОДНАТА ГАРАНЦИЯ Е ЕКСКЛУЗИВНА И ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ОПОМЕНАТИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВСЯКА КОСВЕННА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ НА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.              

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ CORTEC КОРПОРАЦИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. 

 

 

 

 

 

 

                                              ДИСТРИБУТОР: 

                                  

 

САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН   
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ БРОШУРАТА С ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


