
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ 

Продуктите НС Cortec са комплексни течни фосфатни формолировки предназначени да изолират желязо и манган 
и втвърдяването на соли като осигуряват същевременно и контрол на корозията. 

Cortec НС продуктите отговарят NSF / ANSI Standard 60 за питейна вода. 

HC-2030 Отличен котролиращ корозията продукт, който има и секестиращи своийства на желязо и манган. 
 
HC-2050 Отличен универсален продукт със секестиращи своийства на желязо и манган, които едновременно 
предоставя отличен контрол на корозията. 
 
HC-2060 Отличен универсален продукт със секестиращи своийства на желязо и манган, които едновременно 
предоставя отличен контрол на корозията. 
 
HC-2075 Отличен универсален продукт със секестиращи своийства на желязо и манган, които едновременно 
предоставя най добрия  контрол на корозията. 
 
HC-2090 Секестиращ продукт, предназначен да се справя с калциеви и магнезиеви втвърдявания, както и желязо 
и манган. 
 
ПРЕДИМСТВА 
• Намаляват образуването на варовикови депозити с резултат  максимален "C" фактор на разпределителната 
система. 
• Намаляват подмяната на съществуващи тръбопроводи и оборудване дължящо се на прекомерното отлагане на 
варовик или корозия под наслояванията. 
• Съдействат на общините при изпълнението на изискванията за съдържание на олово и мед във водите.      
Допринасят за намаляване на твъдрдите депозити и тръбата корозия 
• Отговарят на ANSI / NSF стандарт 60 одобрени за питейна вода 
• Създават здраво защитно покритие върху металните повърхности , което удължава живота на оборудването на 
системата. 
ДОЗИРОВКА 
Cortec НС продукти могат да бъдат прибавени както следва : на 3,78 милиона литра  пречистената вода се добавят 
8.3 литра НС продукт за постигане на общо 1.0 PPM фосфатно съдържание. 
Опаковане и съхранение  
Cortec НС продукти се предлагат в (19 литра) пластмасови кофи и (208 литра) полиетиленови  Варели.  
Дръжте контейнера плътно затворен и да не замръзва.
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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.  

                           

 

                  
                         

             

 

 

 

 

 

 

 

                                              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 


