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Prevádzková chémia 

Teplovodné systémy 

názov popis balné obj.č.  
P3-ferrolix 8355 pohlcovač kyslíka a stabilizátor tvrdosti 

pre úpravu kotlovej vody 
20 kg PE barel 19120 

Parné systémy 

názov popis balné obj.č.  
HYDRO-X spomaľuje korózne procesy, odstraňuje 

vodný kameň, stabilizátor tvrdosti, vytvára 
ochrannú vrstvu aj pre potravinárske 
prevádzky 

30 kg PE barel 19113 

P3-ferrolix 8356 inhibítor korózie a stabilizátor tvrdosti pre 
úpravu kotlovej vody s prevádzkovým 
tlakom do 40 bar, chráni kotol, viac 
fosforu. aj pre potravinárske prevádzky 

20 kg PE barel 19123 

P3-ferrolix 8358 inhibítor korózie a stabilizátor tvrdosti pre 
úpravu kotlovej vody s prevádzkovým 
tlakom do 40 bar, chráni kotol, viac 
siričitanov. aj pre potravinárske prevádzky 

20 kg PE barel 19127 

P3-cetamine V210 plne organický inhibítor korózie ktorý 
zabraňuje korózii vytvorením ochrannej 
vrstvy na kovových povrchoch, chráni 
kotol aj parné a kondenzačné potrubie, 
mimo potravinárske prevádzky 

20 kg PE barel 19535 

fosforečnan sodný na úpravu pH a vyzrážanie zvyškovej 
tvrdosti kotlových a napájacích vôd 

25 kg textil. vrece 19201 

siričitan sodný pre chemické odkysličenie kotlových a 
napájacích vôd 

25 kg textil. vrece 19206 

Úprava TV  

názov popis balné obj.č. 
P3-ferrosil 8165 inhibítor tvorby vodného kameňa a 

korózie systému pre pitnú vodu pre 
tvrdosť vody do 8 odH 

30 kg PE barel 19126 

Prevádzková chémia 
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Dezinfekcia 

názov popis balné obj.č.  
chlórnan sodný potravinársky, 13-15% aktívneho chlóru ( 

min.150g NaClO/l ) 
10 l PE barel 19546a 

chlórnan sodný potravinársky, 13-15% aktívneho chlóru ( 
min.150g NaClO/l ) 

50 l PE barel 19540a 

chloritan sodný NaClO2, koncentrácia 7,5% 60 l PE barel 18003788 
chloritan sodný NaClO2, koncentrácia 7,5% 1000 l PE 

kontajner 
18003789 

kyselina soľná HCl, koncentrácia, 9%, potravin. 60 l PE barel 10500047 
kyselina soľná HCl, koncentrácia, 9%, potravin. 1000 l PE 

kontajner 
10500049 

Otvorené chladiace systémy 

názov popis balné obj.č.  
P3-ferrofos 8426 inhibítor korózie a tvorby vodného kameňa 

(určený pre mestskú/pražskú vodu) 
20 kg PE barel 19128 

P3-ferrofos 8507 inhibítor korózie a tvorby vodného kameňa 
(určený pre ostatné vody) 

20 kg PE barel 19125 

P3-ferrocid 8583 biocídna látka pre chladiace systémy, 
obmedzuje rast mikroorganizmov 
(baktérie, huby a riasy), používa sa proti 
slizu tvoriacim a iným baktériám a riasam 

20 kg PE barel 19124 

Uzavreté chladiace systémy 

názov popis balné obj.č.  
P3-cetamine F 365 inhibítor korózie pre uzavreté chladiace 

systémy, vytvára ochranný povlak na 
materiáloch z ocele, medi a jej zliatin, 
hliníka a jeho zliatin, nie je možné 
aplikovať spoločne s glykolom 

20 kg PE barel 19131 

P3-ferrolix 332 inhibítor korózie pre uzavreté chladiace 
systémy, vytvára ochranný povlak na 
materiáloch z ocele, medi a jej zliatin, 
hliníka a jeho zliatin, je možné aplikovať 
spoločne s glykolom 

20 kg PE barel 19122 
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Uzavreté chladiace systémy 

názov popis balné obj.č.  
ANTIFREES nemrznúca zmes na báze etylénglykolu s 

inhibítormi korózie pre teploty do -35 °C, 
pre solárne, chladiace a vykurovacie 
systémy 

25 l PE barel 19544 

ANTIFREES nemrznúca zmes na báze etylénglykolu s 
inhibítormi korózie pre teploty do -35 °C, 
pre solárne, chladiace a vykurovacie 
systémy 

1000 l PE 
kontajner 

19538 

Prevádzkové látky na úpravu vody 

názov popis balné obj.č. 

tabletová soľ čistá tabletovaná soľ s obsahom NaCl 
99,9%, lisované tablety špec. určené na 
regenerácie zmäkčovacích filtrov 

25,0 kg PE vrece 19200 

tabletová soľ čistá tabletovaná soľ s obsahom NaCl 
99,9%, lisované tablety špec. určené na 
regenerácie zmäkčovacích filtrov 

1000 kg paleta   
40 ks PE vriec 

19200 

hydroxid sodný úprava pH vody ( lúh sodný ) 10,0 l PE barel 19550 

kyslina sírová H2SO4, koncentrácia 38% 50,0 l PE barel 477260 

manganistan draselný KMnO4 oxidačné činidlo na 
odželezňovacie filtrácie 

50,0 kg oceľ. barel 19205 

PAX 18 PE koagulant 60,0 kg PE barel 1800794 

Čistenie systémov od nánosov vodného kameňa 

názov popis balné obj.č. 

KAMIX odstraňovač vod. kameňa, vysoko účinný kryštalický 
prášok na riedenie vodou 1:10 až 1:20 podľa sily 
nánosov kameňa. Ekologický a šetrný k materiálom. 

1 kg PE sáčok 19528 

KAMIX odstraňovač vod. kameňa, vysoko účinný kryštalický 
prášok na riedenie vodou 1:10 až 1:20 podľa sily 
nánosov kameňa. Ekologický a šetrný k materiálom. 

25 kg PE vrece 19529 


