
Uzdatnianie wody kotłowej 
Produkty serii Chemkomplex® 200

  Para
  Woda zasilająca kotły
  Woda ciepła
  Woda gorąca



Zalety stosowania serii Chemkomplex® 200
• zapewniają wiązanie tlenu i twardości resztkowej wody zasilającej

• stabilizują pH wody kotłowej

• zapewniają kontrolę nad tworzeniem się osadów

• rozluźniają i usuwają istniejące osady w kotle

• dyspergują unoszące się cząsteczki (w tym węglan i siarczan wapnia)

• zapewniają stabilizację ditlenku krzemu oraz krzemianu magnezu

• zapewniają ochronę przed korozją w parze (Chemkomplex 210)

• dopuszczone przez PZH do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego (Chemkomplex 200)



Przegląd produktów z serii 
Chemkomplex® 200

„Wyższa wydajność dzięki profesjonalnej technologii uzdatniania wody”.

ChemKomplex® 200
Jednokomponentowy produkt łączący zdolność wiązania tlenu i twardości resztkowej w wodzie kotłowej. Poprzez zawartość alkalicznych 
fosforanów stabilizuje pH oraz gwarantuje zasadowość w obiegu. Dodatkowe polikarboksylany, fosfoniany i aminofosfoniany polepszają 
stabilność i ochronę antykorozyjną. Produkt nie zawiera substancji lotnych dzięki czemu dopuszczony jest do stosowania w zakładach 
przetwórstwa spożywczego.

ChemKomplex® 210
Jednokomponentowy produkt wiążący wolny tlen, gwarantujący ochronę antykorozyjną i antyosadową w kotłach oraz dodatkowo 
ochronę antykorozyjną w parze. Lotne inhibitory fazy gazowej chronią obiegi parowe i obiegi z kondensatem przed działaniem korozji. 
Dodatkowo gwarantowana jest stabilność pH w parze, kondensacie, wodzie kotłowej i wodzie zasilającej. Produkt stosowany przy pro-
dukcji pary technicznej.

ChemKomplex® 220
Produkt na bazie siarczynu sodu wiążący wolny tlen bez zdolności wiązania resztkowej twardości wody. Produkt nie zawiera substancji 
lotnych dzięki czemu dopuszczony jest do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.

ChemKomplex® 230
Produkt na bazie siarczynu sodu wiążący tlen z dodatkową ochroną antykorozyjną w parze. Zawarte lotne inhibitory chronią obiegi 
parowe oraz obiegi z kondensatem przed działaniem korozji. Dodatkowo gwarantowana jest stabilność pH w parze, kondensacie, wodzie 
kotłowej i wodzie zasilającej. Produkt stosowany przy produkcji pary technicznej.

ChemKomplex® 243
Mieszanka mono- i polifosforanów oraz polimerów wiążących twardość resztkową w wodzie kotłowej. Poprzez zawartość alkalicznych 
fosforanów stabilizuje pH wody kotłowej oraz gwarantuje zasadowość w obiegu. Produkt nie zawiera substancji lotnych dzięki czemu 
dopuszczony jest do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego.

ChemKomplex® 245
Mieszanka mono- i polifosforanów oraz polimerów wiążących twardość resztkową w wodzie kotłowej. Poprzez zawartość alka-
licznych fosforanów stabilizuje zasadowość wody kotłowej o podwyższonej wartości pH oraz gwarantuje zasadowość w obiegu.  
Produkt nie zawiera substancji lotnych dzięki czemu dopuszczony jest do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego. 



Kontrola korozji tlenowej
Woda zasilająca kotły parowe zawiera rozpuszczone gazy, które przyspieszają korozję we wnętrzu kotła. W zależności od potrzeb dys-
ponujemy całą gamą produktów zapewniających wiązanie tlenu, jak również produktów jednokomponentowych (uniwersalnych) 
łączących  wiązanie tlenu i twardości resztkowej w wodzie zasilającej.

Właściwości produktów:

Produkt Wiązanie tlenu Ochrona antykorozyjna Ochrona antykorozyjna 
w parze

Rozpuszczanie i usuwa-
nie istniejących osadów

ChemKomplex®  200

ChemKomplex®  210

ChemKomplex®  220

ChemKomplex®  230

ChemKomplex®  243

ChemKomplex®  245

Kocioł parowy

Zmiękczacz wody
Odwrócona osmoza Zbiornik wody 

zasilającej (zimna) Stacja dozowania
Stacja dozowania 
(opcjonalna)

Zbiornik wody 
zasilającej (gorąca)

Zbiornik z kondensatem

ChemKomplex®

ChemKomplex® 

Stacja dozowania 
(opcjonalna)

ChemKomplex®

Produkcja

Ochrona przed
korozją w parze

Środki wiążące tlen

 Ochrona antykorozyjna

Rozpuszczanie i usuwa-
nie istniejących osadów

Anti-Scaling



Ochrona kotłów parowych
 
Zastosowanie produktów  z serii  ChemKomplex®  200 
gwarantuje optymalną ochronę antykorozyjną w kotłach 
parowych. Wykorzystanie stabilnych temperaturowo mul-
tipolimerów zapewnia stabilność również w obiegach 
wody gorącej.

• zapobieganie tworzeniu się osadów -  „Anti-Scaling“

• dyspergacja

• zahamowanie rozrostu kryształów

• dyspergacja węglanu wapnia oraz siarczanu wapnia 

nawet w ekstremalnych warunkach

Serwis

• Wstępne diagnozowanie problemów

• Fachowe i kompetentne doradztwo dopasowane do 
indywidualnych 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
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certified
DIN EN ISO 9001:2008

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


