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Uporaba 
Kondicioniranje zaprtih vročevodnih krogotokov (130 / 110 °C), v katerih se uporabljata mehčana 
ali demineralizirana voda.

Lastnosti

Delovanje in učinkovanje   
Sredstvo IRGATREAT® CI 2001 je učinkovit inhibitor korozije v zaprtih obtočnih vročevodnih 
sistemih, kjer je prisotnih več kovinskih materialov (železo, baker, aluminij in njihove zlitine). Takšni 
sistemi so podvrženi več tipom korozije, ki se lahko odražajo v izgubah (tanjšanju sten) kovinskih 
materialov, slabi toplotni izmenjavi in korozijskih razjedah na ceveh.
-  IRGATREAT® CI 2001 je učinkovit vezalec raztopljenega kisika, ki je glavni povzročitelj t.i. ‘kisikove 
korozije’.
-  IRGATREAT® CI 2001 zagotavlja učinkovito pasivacijo kovinskih površin z redukcijo železovih in 
bakrovih oksidov.
-  IRGATREAT® CI 2001 ne povzroča dodatne mineralizacije in s tem nastajanje oborin in gošč.

Doziranje
IRGATREAT® CI 2001 se dozira (nerazredčen) direktno v vročevodni sistem s pomočjo dozirne 
črpalke (tip dozirne naprave: DOS). 
-  Začetna doza je 40 - 70 g na kubični meter (m3) vode v sistemu.
-  Po začetni pasivaciji se dodaja 35 g na kubični meter (m3) vode, ki se dodaja v vročevodni sistem 
(odvisno od izgub in koncentracije raztopljenega kisika v vodi). 

Analitika*
V vzorcu vode iz vročevodnega sistema se določa koncentracijo DEHA.
Ciljna koncentracija je 0,5 – 1,0 mg/L DEHA.
* Analizna oprema: TestKit DEHA

Skladiščenje in rok uporabe
Skladiščiti v originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru (10 – 25 °C). IRGATREAT® CI 2001 je 
uporaben 16 mesecev, če je skladiščen pod ustreznimi pogoji.

Varovanje zdravja in varnost pri delu
Vse informacije v zvezi z rokovanjem s sredstvom IRGATREAT® CI 2001 ter ukrepi za varovanje 
zdravja in varnost pri delu, se nahajajo v Varnostnem listu in se obvezno upoštevajo.

Videz  Prozorna, brezbarvna tekočina
Gostota pri 25oC 1,000 kg/L
pH vrednost 10,5 
Mešanje z vodo V vseh razmerjih
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IRGATREAT® CI CS
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Uporaba 
Kondicioniranje zaprtih vročevodnih krogotokov (130 / 110 °C), v katerih se uporabljata mehčana ali 
demineralizirana voda. Uporablja se v kombinaciji s sredstvom IRGATREAT® CI 2001, kjer je, zaradi 
nizke pH vrednosti, to potrebno. 

Lastnosti

Delovanje in učinkovanje   
Sredstvo IRGATREAT® CI CS služi za uravnavanje pH vrednosti in s tem preprečuje kislinsko korozijo 
v zaprtih obtočnih vročevodnih sistemih.
-  IRGATREAT® CI CS vsebuje nevtarlizirajoči amin, ki reagira z raztopljenim ogljikovim dioksidom oz. 
ogljikovo kislino.
-  IRGATREAT® CI CS ne povzroča korozije bakra in cinka ter njihovih zlitin.

Doziranje
IRGATREAT® CI CS se dozira (nerazredčen) direktno v vročevodni sistem s pomočjo dozirne črpalke 
(tip dozirne naprave: DOS). Začetna doza je odvisna od pH vrednosti vode v vročevodnem sistemu.

Analitika*
V vzorcu vode iz vročevodnega sistema se določa pH vrednost.
Priporočena pH vrednost je od 8,8 – 9,2.
* Analizna oprema: MicroDirect pH30

Skladiščenje in rok uporabe
Skladiščiti v originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru (10 – 25 °C). Zavarovati pred odprtim 
ognjem. IRGATREAT® CI CS je uporaben 24 mesecev, če je skladiščen pod ustreznimi pogoji.

Varovanje zdravja in varnost pri delu
Vse informacije v zvezi z rokovanjem s sredstvom IRGATREAT® CI CS ter ukrepi za varovanje zdravja 
in varnost pri delu, se nahajajo v Varnostnem listu in se obvezno upoštevajo.

Videz  Oranžna tekočina
Gostota pri 25oC 0,9 kg/L
pH vrednost 13-14 
Mešanje z vodo V vseh razmerjih
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IRGATREAT® MF CF5
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Uporaba 
Kondicioniranje zaprtih ogrevalnih krogotokov (90 / 70 °C), v katerih se uporabljata mehčana ali 
demineralizirana voda. 

Lastnosti

Delovanje in učinkovanje   
Sredstvo IRGATREAT® MF CF5 je namenjeno uporabi v zaprtih obtočnih ogrevalnih sistemih, kjer je 
prisotnih več kovinskih materialov (železo, baker, aluminij in njihove zlitine). Takšni sistemi so podvrženi 
več tipom korozije, ki se lahko odražajo v izgubah (tanjšanju sten) kovinskih materialov, slabi toplotni 
izmenjavi in korozijskih razjedah na ceveh.
-  IRGATREAT® MF CF5 preprečuje nastajanje korozije različnih kovinskih materialov (železo, baker, 
aluminij) z ustvarjanjem zaščitnega filma na površinah kovin.
-  IRGATREAT® MF CF5 vsebuje disperzant, ki preprečuje odlaganje oblog in oborin, zmanjševanje 
pretočnega profila cevi ter korozijo pod oblogami.
-  IRGATREAT® MF CF5 ne vsebuje kromatov in nitratov.

Doziranje*
IRGATREAT® MF CF5 se dozira (nerazredčen) direktno v ogrevalni sistem s pomočjo dozirne črpal-
ke (tip naprave: DOS) ali dozirne posode (tip naprave: MINDOS). 
-  Začetna doza je 2 kg na kubični meter (m3) vode v sistemu.
-  Po začetni pasivaciji se dodaja 1 kg na kubični meter (m3) vode, ki se dodaja v ogrevalni sistem 
(odvisno od izgub oz. pogostosti praznjenja in polnjenja sistema).
* Pred prvim dodajanjem se zaprti obtočni hladilni ali ogrevalni sistem popolnoma izprazni in izpere s čisto (mehčano ali deminerali-

zirano)vodo, da se sistem očisti gošče, oksidov in raztopljenih kovin.

Analitika**
V vzorcu vode iz ogrevalnega sistema se določa koncentracijo silicija (SiO2).
Ciljna koncentracija je 100 do 120 mg/L silicija (SiO2).
** Analizna oprema: Checkit Comparator Silicia HR

Skladiščenje in rok uporabe
Skladiščenje v originalni embalaži v suhem in hladnem prostoru (10 – 25 °C). IRGATREAT® MF CF5 je 
uporaben 16 mesecev, če je skladiščen pod ustreznimi pogoji.

Varovanje zdravja in varnost pri delu
Vse informacije v zvezi z rokovanjem s sredstvom IRGATREAT® MF CF5 ter ukrepi za varovanje 
zdravja in varnost pri delu, se nahajajo v Varnostnem listu in se obvezno upoštevajo.

Videz  Prozorna, rumenkasta tekočina
Gostota pri 25oC 1,163 +/- 0,003 kg/L
pH vrednost 11,5 +/- 0,5 
Mešanje z vodo V vseh razmerjih
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