
 

  

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  

S-14 Bio е изключителен екологично чист продукт, 

създаден за охладителни кули и други отворени, 

циркулиращи охладителни системи.  S-14 Bio  

е рядка комбинация от мощен инхибитор срещу 

котлен камък и отличен антикорозионен инхибитор 

на металите. Състои се от нетоксични, неопасни и 

биоразградими съставки. Основният компонент на 

продукта е естествен полимер с ниско молекулно 

тегло. Другите компоненти са GRAS 

(Общопризнати за безопастни) вещества и 

хранителни консерванти за храни.  

 

За разлика от фосфонатите, полиакрилите и 

полиаспартните киселини, които осигуряват 

едиснствено предпазване от котления камък,  S-14 

Bio също така предпазва редица метали от 

корозия. Например, галванизираната стомана, 

алуминият, медта, черните метали са предпазени, 

докато S-14 Bio едновременно с това 

предотвратява натрупването на котлен камък и го 

отсртанява.   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Лесно биоразградим 

• GRAS (Общопризнати за безопасни), утвърдени 

от Кодекса на федералните разпоредби на САЩ  

 

 

 

 

• Инхибитор срещу котлен камък и корозия 

• Предпазва редица метали, включително 

галванизирана стомана, мед, алуминий и черни 

метали 

• Лесен за формулиране в множество 

формулировки тип отворен цикъл 

• Съвместим с обикновени програми за 

обогатяване на водата 

• Икономичен 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

S-14 Bio осигурява пълна защита срещу котления 

камък и корозията в отворени охладителни 

системи.  

 

КАЧЕСТВА 

Външен вид             Жълтокафява вискозна течност 

Миризма                  На житни растения 

Характерно тегло   1.1-1.2 кг/л 

Нелетлив (тегло)    20-30% 

 

ДОЗИРОВКА 

S-14 Bio трябва да се прибави към вода в 

съотношение 100-200 ppm (20-50 ppm на активните 

съставки). 

S-14 Bio е ефективен при ниво на pH 6.0-9.0. 

 

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

S-14 Bio се предлага в кофи от 2.3 кг и   

22.7 кг, и във варели от 45.4 кг продуктът трябва да 

се съхранява в плътно затворен съд. Срокът на 

годност е 12 месеца. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА 

Многостранната антикорозионна защита на металите, която дават различните инхибитори на котлен 

камък в полу-концентрирани разтвори; резултати след 72 часа, стайна температура, при 4000ppm на S-

14 Bio (1000ppm на активните съставки) 

Материал Въглеродна 
стомана 

Галванизирана Алуминий Мед 

S-14 Bio Няма видима 
корозия 

Няма видима 
корозия 

Няма видима 
корозия 

Няма видима 
корозия 

Фосфонати Корозия Корозия Корозия Корозия 

Полиакрилати Корозия Корозия Силна корозия Силна корозия 

Полиаспартни 
киселини 

Корозия Силна корозия Лека корозия Лека корозия 

Контрол Корозия Корозия Корозия Корозия 

 

Скала на инхибиция (% на защита) според 

       стандартите на NACE TM0374-2001 

 

 

 

 

Способността за предпазване от котлен камък е 

изчислена посредством стандартите на NACE 

TM0374-2001*, ASTM D 1126** (за де се  

изчисли предпазването от котлен камък при 

калциевия карбонат [CaCO3] и калциевия 

сулфат[CaSO4]).

 
 

                                                                                                                                                                         * Стандарт на NACE TM0374-2001 “Лабораторен скрининг тест, който определя   

                                                                                                                                                                        способността на инхибиторите на котлен камък да предотвратят утяването на  

                                                                                                                                                                        калциев сулфат и калциев карбонат в развтора” 
                                                                                                                                                                        ** ASTM D 1126 “Тест метод за твърдост на водата” 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

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 


