
Χημικά Πρόσθετα
Επεξεργασίας Νερού
Για υψηλή απόδοση, ασφάλεια και οικονομία



Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πύργοι ψύξης, 
οι λέβητες και οι μονάδες αντίστροφης ώσμωσης 
συντηρούνται σωστά και λειτουργούν με τη βέλ-
τιστη απόδοση, είναι αναγκαίο να επικρατούν οι 

σωστές συνθήκες λειτουργίας.
Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας τα πιο κατάλληλα 
ανά περίπτωση χημικά, τηρώντας ταυτόχρονα τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

Η χρήση των χημικών προσθέτων
είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία 
των πύργων ψύξης, των λεβητοστασίων 
και των μονάδων αντίστροφης ώσμωσης.

Η βέλτιστη λειτουργία των λεβήτων απαιτεί τη χρήση χημι-
κών ικανών να προστατεύσουν τον εξοπλισμό από φαινό-
μενα καθαλατώσεων και διαβρώσεων. Σε αυτά τα προβλή-
ματα δίνουν λύσεις τα χημικά πρόσθετα B-Fine της ΤΕΜΑΚ.

Το B-Fine 1001 είναι αντικαθαλατωτικό χημικό πρόσθετο 
που χρησιμοποιείται για την αποτροπή επικαθίσεων και 
καθαλατώσεων στο λέβητα και την απομάκρυνση των απο-
θέσεων ιλύος που ήδη υπάρχουν σε αυτόν. Τα συστατικά 
του είναι εγκεκριμένα κατά FDA.

To B-Fine 1120 προτείνεται για τη ρύθμιση της αλκαλικό-
τητας και του pH του νερού τροφοδοσίας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ρύθμισή τους στα επιθυ-
μητά επίπεδα, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα, όπως η 
διάβρωση και ο σχηματισμός καθαλατώσεων.

Οι καθαλατώσεις προκαλούνται κυρίως από αδιάλυτα 
άλατα ασβεστίου και μαγνησίου. Το B-Fine 1150 χρησιμο-
ποιείται ως διασπαρτικό χημικό πρόσθετο, το οποίο αντιδρά 

με την εναπομείνουσα σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας 
και προστατεύει το λέβητα από τις επικαθίσεις στην επιφά-
νειά του.

Το B-Fine 2001 δεσμεύει το εναπομένον οξυγόνο του νερού 
τροφοδοσίας, ώστε να προστατευτούν ο λέβητας, η δεξαμε-
νή του νερού τροφοδοσίας και οι γραμμές των επιστρεφό-
μενων συμπυκνωμάτων από διαβρώσεις. Τα συστατικά του 
είναι εγκεκριμένα κατά FDA.

Η συμπύκνωση του ατμού μπορεί να οδηγήσει στην απορ-
ρόφηση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία 
θα προκαλέσουν άμεση διάβρωση στις γραμμές επιστρε-
φόμενων συμπυκνωμάτων. Το B-Fine 2004 είναι ικανό να 
σχηματίσει ένα προστατευτικό φιλμ στις σωληνώσεις.

Το B-Fine 2100 προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για την 
προστασία του εξοπλισμού, καθώς είναι αντικαθαλατωτικό, 
διασπαρτικό και δεσμευτικό οξυγόνου χημικό πρόσθετο. 

Χημικά για Λέβητες



Οι βασικοί λόγοι που χρειάζεται χημική επεξεργασία το 
νερό που εισέρχεται σε πύργους ψύξης είναι η διατήρηση 
της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των μονάδων σε 
υψηλά επίπεδα, καθώς και η προστασία του εξοπλισμού 
από προβλήματα, όπως καθαλάτωση, καθίζηση στερεών, 
διάβρωση και ανάπτυξη μικροοργανισμών. Σε αυτά τα 
προβλήματα δίνουν λύσεις τα χημικά πρόσθετα C-Fine της 
ΤΕΜΑΚ.

•  Οι καθαλατώσεις σχηματίζονται από ορυκτά, τα οποία 
προηγουμένως έχουν διαλυθεί στο νερό και καθιζάνουν 
μέσω του νερού στις επιφάνειες μεταφοράς θερμότητας 
ή σε γραμμές ροής νερού. Καθώς το νερό εξατμίζεται 
σε έναν πύργο ψύξης, η συγκέντρωση των διαλυμένων 
στερεών αυξάνεται.

•  Η χρήση «μαλακού» νερού στους πύργους ψύξης ανα-
πόφευκτα προκαλεί τη διάβρωση του εξοπλισμού, ακόμα 
και αν πρόκειται για ανοξείδωτο χάλυβα. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να καλυφθούν οι μεταλλικές επιφάνειες, που 
έρχονται σε επαφή με το νερό, με ένα στρώμα προστασί-
ας. Χημικά της σειράς C-Fine προστατεύουν τον εξοπλι-
σμό διατηρώντας το ασβέστιο σε διασπορά και εμποδίζο-
ντας την κρυστάλλωσή του.

•  Όταν το νερό έρχεται σε επαφή με τον αέρα, συσσωρεύ-
ονται διάφορα φερτά υλικά, όπως σκόνη, έντομα, φύλ-
λα. Συνεπώς, δημιουργούνται ιζήματα που εκτοπίζουν 
ορισμένο όγκο του νερού. Προτείνονται, λοιπόν, χημικά 
ικανά να αναστείλουν το σχηματισμό τέτοιων ιζημάτων.

Στα παραπάνω προβλήματα δίνει λύση το C-Fine 1009, 
που προτείνεται για χρήση σε ανοικτά ψυκτικά κυκλώματα 
ανακυκλοφορίας, έχει ως βάση του φωσφορικά άλατα και 
πολυμερή και βασίζεται στην τεχνολογία “all organics”. Για 
παρόμοια χρήση προορίζεται και το C-Fine 2008 που προ-
τείνεται για χρήση σε ανοικτά ή κλειστά ψυκτικά κυκλώμα-
τα ανακυκλοφορίας και βασίζεται σε μολυβδαινικά άλατα.

Το C-Fine 2020 προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία σε 
κλειστά ψυκτικά κυκλώματα ανακυκλοφορίας και βασίζεται 
σε νιτρώδη άλατα.
•  Οι περιοχές ζεστού νερού στους πύργους ψύξης είναι 

υποψήφιος χώρος ανάπτυξης επιβλαβών μικροοργανι-
σμών, όπως λεγεωνέλλα. Η ανάπτυξή τους εμποδίζει τη 
μεταφορά θερμότητας, αλλά μπορεί να έχει και αρνητικές 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Τα C-Fine 3001 και 
C-Fine 3003 προτείνονται για την παρεμπόδιση της ανά-
πτυξης μικροοργανισμών.

Χημικά για Πύργους Ψύξης

 Η ΤΕΜΑΚ, έχει ως βασική της αρχή το σεβασμό στην ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, παρέχει τα υψηλής ποιότητας χημικά της 
προκειμένου να επιτευχθούν η προστασία του εξοπλισμού σας, 
η μεγιστοποίηση της απόδοσής του, η μείωση της κατανάλωσης 
νερού και ενέργειας, τα οποία αποτελούν παράγοντες που οδηγούν 
σε οικονομικό όφελος.



Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος αντίστροφης 
ώσμωσης και της παραγωγής νερού, είναι αναγκαία η χρήση 
ορισμένων χημικών. Μείζονος σημασίας είναι τα χημικά που 
παρέχουν αντικαθαλατωτική προστασία στις μεμβράνες της 
αντίστροφης ώσμωσης. 

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει ευρύ φάσμα αντικαθαλατωτικών, τα οποία 
προτείνονται ανάλογα με τη χημική σύσταση του ακατέργα-
στου νερού, ώστε άλατα, όπως ανθρακικό ασβέστιο, θειικό 
ασβέστιο, θειικό βάριο, πυριτικά, να μην προκαλούν προβλή-
ματα στο σύστημα. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα σχεδιάζονται και λειτουρ-
γούν στη βέλτιστη ανάκτηση και επιτυγχάνεται εξοικονόμη-
ση νερού και χρημάτων, καθώς απορρίπτεται μικρότερη 
ποσότητα νερού. 

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει χημικά για το χημικό καθαρισμό των 
μεμβρανών, τα οποία είναι κατάλληλα για την απομάκρυνση 
ανόργανων και οργανικών ενώσεων, αλλά και μικροβιακού 
φορτίου. 

Τέλος, διατίθενται χημικά που συμβάλλουν στην ομαλή λει-
τουργία της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης. Τα χημικά αυτά 
είναι κατάλληλα για τη ρύθμιση του pH του νερού
στα επιθυμητά επίπεδα, αλλά και για τη χλωρίωση και απο-
χλωρίωσή του.

Χημικά για αντίστροφη ώσμωση



Οφέλη από τη συνεργασία 
με την ΤΕΜΑΚ

��Ποιότητα σε:  
         • Νερό κατάλληλο για τη χρήση που 

προορίζεται • Λειτουργία συστημάτων στο βέλτιστο 
σημείο

��Μείωση κόστους λόγω:        
• Αποφυγής καθαλατώσεων, διαβρώσεων και οξείδωσης στο δίκτυο του εξοπλισμού • Προστασίας από 
την ανάπτυξη μικροοργανισμών (μύκητες, μικροφύκη, βακτήρια) • Εξοικονόμησης στην κατανάλωση νερού και 
ενέργειας

���Προστασία από βλάβες και φθορές σε:        
Πύργους ψύξης και λέβητες, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, εμφιάλωσης νε.ρού, φαρμάκων-καλλυντικών, 
ΔΕΚΟ, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, ναυπηγεία και πλοία, βιομηχανικά πλυντήρια, μονάδες 
αντίστροφης ώσμωσης

��Επιπλέον:           
• Εύρεση των κατάλληλων χημικών και δόσης για την επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος • Αύξηση του χρόνου 
ζωής του εξοπλισμού



Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις σε χημικά πρόσθετα. 
Η αξιοπιστία και η συνέπεια, μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με κορυφαίους προμηθευτές, 

αποτελούν το βασικό πλεονέκτημα της επιλογής και εφαρμογής προϊόντων μας σε κλάδους 
όπως η βιομηχανία, τα νοσοκομεία, η ναυτιλία, οι Δήμοι, κ.λπ.

Τατοΐου 62, Αχαρνές (Μενίδι) 136 77, Αθήνα
210 2581 583         210 2533 989         info@temak.gr        www.temak.gr


