
Uzdatnianie wody chłodniczej
ChemKomplex® 103

  Obiegi chłodnicze



Techniczne zarządzanie 
zasobami wodnymi

Profesjonalne zarządzanie zasobami wodnymi za 
pomocą Chemkomplex® 103 oferuje wiele zalet. Inno-
wacyjna i nowoczesna formuła łączy w sobie stabilizację 
pH, wiązanie twardości i skuteczną ochronę przed 
korozją w jednym produkcie. Osady w instalacji (np. 
wapno, rdza, krzem powierzchniowy) powstające w ra-
mach procesów technologicznych mogą zostać usunięte 
szybko i małym nakładem kosztów, bez wstrzymywania 
ruchu.

Jeżeli występują instalacje z metali różnego rodzaju, 
ważną i decydującą rolę odgrywają inhibitory ściśle dos-
tosowane do instalacji. Szczególną uwagę zwraca się na 

optymalną ochronę metalu nie powodującą powstawa-
nia materiałów lub grup materiałów niebezpiecznych 
dla środowiska. Chemkomplex® 103 można również 
bezpiecznie stosować w instalacjach z aluminium i cyn-
ku. 

Wysoki stopień aktywności produktu już przy niskim 
dawkowaniu umożliwia ekonomiczne zastosowanie 
produktu nawet w dużych obiegach. 
Chemkomplex® 103 zapewnia bardzo wysoki wskaźnik 
zasolenia, co oznacza wieksze zagęszczenie, oszczędność 
wody i tym samym mniejsze zużycie chemii.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Działanie Chemkomplex® 103
 

• Stabilizacja odczynu pH w obiegach chłodniczych

• Kontrola nad tworzeniem się osadów

• Stabilizacja ditlenku krzemu i krzemianu magnezu

• Dobra tolerancja cynku

• Dyspergowanie unoszących się cząsteczek (w tym węglan i siarczan wapnia)

• Rozpuszczanie istniejących osadów

• Używanie również do chłodzenia bezpośredniego i przepływowego



Kontrola tworzenia się osadów 
i dyspergowanie
ChemKomplex®103 działa tak skutecznie jak produkt Anti-
Scaling w technicznych obiegach wodnych. Specjalne poli-
mery zapobiegają powstawaniu kryształów w wodzie. Nie 
dochodzi do tworzenia się osadów. Unoszące się cząstki są 
dyspergowane i zostają zatrzymane w zawiesinie. Zastoso-
wanie multipolimerów gwarantuje stabilność w obiegach 
z gorącą wodą.

• Zapobieganie powstawaniu osadów - „anti-scaling”
• Dyspergowanie
• Zapobieganie wzrostu kryształów
• Dyspergowanie węglanu wapnia/siarczanu (VI) wap-

nia również w ekstremalnych warunkach

Inhibicja korozji za pomocą 
ChemKomplex®103
W nowoczesnych systemach chłodzących z instalacją 
z rur mieszanych potrzebne są skuteczne inhibitory do 
długotrwałej ochrony przed korozją.
ChemKomplex®103 gwarantuje wydajną ochronę 
systemów chłodzenia dzięki efektom synergicznego 
współdziałania polimerowych kwasów fosfonowych i 
kwasów karboksylowych.

• Skuteczna ochrona przed korozją także dla 
systemów z metali różnego rodzaju

• Przyjazna dla środowiska alternatywa  
dla chromianów (VI)

• Optymalna ochrona metali kolorowych i cynku
• Trwałe działanie przeciw korozji wynikającej 

z wpływów atmosferycznych
• Efekt synergiczny poprzez zastosowanie polimerów

Otwarty obieg chłodzący

H2O

Ochładzanie w chłodni 
kominowej

Anti-Scaling

Oszczędnoś
dzięki małej 
utracie zasolenia

Zapobieganie odkładaniu 
wapnia/rdzy

Kontrola węglanów wapnia CaCO3

siarczanu wapnia CaSO4

Większe 
zagęszczenie

Dozowanie 
ChemKomplex®103

Tworzenie zapasu materiałowego 
w zbiorniku i basenie

Rozpuszczanie i usu-
wanie wapnia/rdzy

Ciepło procesowe
Ochrona przed korozją



Rozpuszczanie i usuwanie 
utrzymujących się osadów za 
pomocą ChemKomplex®103
Obiegi obciążone wapniem i rdzą stanowią coraz większy pro-
blem. Zwiększone zużycie energii i korozja wżerowa oraz prze-
stoje w ruchu to już przeszłość. Nawet trudne osady krzemu 
na wymiennikach ciepła lub na elementach grzejnych można 
szybko i prosto usunąć stosując ChemKomplex®103. Wszystkie 
czynności regenerujące można przeprowadzić automatycznie 
podczas normalnej pracy i bez utrudnień jej przebiegu.

• Regeneracja podczas ruchu
• Ponowne rozpuszczanie osadów węglanu wapnia, 

siarczanu wapnia i krzemianu magnezu oraz rdzy

Serwis
• Wstępne diagnozowanie problemów
• Fachowe i kompetentne doradztwo dopasowane do indy-

widualnych potrzeb Klienta
• Comiesięczne badanie parametrów wody, wykonywane 

na miejscu u Klienta 
• Jasno sformułowane protokoły zawierające wyniki badań 

jakości wody oraz zalecenia 
• Wsparcie w sytuacjach awaryjnych



©
 Li

nk
 Ch

em
ie 

AG
  2

01
2  

.   
Al

l r
igh

ts 
re

se
rv

ed
  . 

 A2
09

02
12

00
01

Distribution:

certified
DIN EN ISO 9001:2000

Link Chemie POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ojcowska 9
31-344 Kraków

Tel./Fax: 012 285 25 00
Tel.:         012 357 67 23
Fax:          012 357 55 19

Email: info @ link-chemie.pl
Internet: www.link-chemie.pl


