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ESC DS  5050 
PRODUKT DO USUWANIA KAMIENIA 

 
ZASTOSOWANIE PREPARATU 
jest preparatem efektywnie usuwającym kamień i tlenki 
metali (np. rdzę) nie trawiąc materiału. Preparat  
ESC DS 5050 jest stosowany do usuwania twardego 
kamienia oraz osadów rdzy z  systemów na bazie wody.  
Preparat ESC DS 5050 jest specjalistycznym środkiem 
chemicznym opracowanym dla potrzeb odnawiania CIP 
(czyszczenie na miejscu) systemów na bazie wody. W celu 
uzyskania optymalnych wyników, zalecamy korzystanie  
z urządzeń CIP, kontrolujących temperaturę i obieg 
preparatu. 
 
Typowe zastosowania 

� Wszystkie typy wymienników ciepła 
� Grzejniki wody 
� Zbiorniki 
� Wały chłodzące 
� Rurociągi wodne 
� Bojlery 
� Nagrzewnice powietrza 

Rodzaje zanieczyszcze ń 
� Rdza i inne tlenki metali 
� Kamień i inne węglany 

 
ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
Zalecane stężenie jest różne i mieści się w granicach 3-
10% w zależności od zakamienienia instalacji.  
W przypadku osadów o znacznej grubości należy 
zwiększyć proporcję ESC DS 5050 do 10% - największego, 
optymalnego stężenia zapewniającego skuteczność 
działania przy jednoczesnym braku uszkodzeń korozyjnych 
powierzchni metali czyszczonego systemu.  
Po zastosowaniu środka ESC DS 5050 wskazane jest 
gruntowne przepłukanie wszystkich oczyszczonych 
powierzchni metalowych najmniej 2 razy roztworem ESC R 
19L . Spowoduje to neutralizację pozostałego odczynu 
kwasowego oraz pasywację powierzchni stalowych 
zapewniając ochronę przed ponownym powstaniem ognisk 
korozji w instalacji. 
Roztwór ESC DS 5050 może być użyty bez podgrzewania, 
jednakże , aby przyspieszyć pożądany efekt czyszczący 
należy podgrzać roztwór do temperatury nie większej jak 
60oC. 
Podczas procesu czyszczenia może wydzielać się 
łatwopalny gaz. W trakcie oczyszczania należy zapewnić 
odpowiednią wentylację oraz unikać otwartego ognia. 
Wymagany czas czyszczenia zależny jest od ilości  
i właściwości osadów. Generalnie należy stwierdzić, że 
wystarczającym czasem czyszczenia instalacji jest 4-6 
godzin, ale nie powinien on jednak przekraczać 24 godzin. 
Po zakończonym procesie czyszczenia roztwór należy 
spuścić z instalacji i zneutralizować na przykład środkiem  
ESC R 19L. Następnie instalację należy dobrze przepłukać 
wodą aż do osiągnięcia neutralnego odczynu pH. 

UWAGA: W przypadku użycia środka ESC DS 5050  
do oczyszczania instalacji zawierających aluminium, cynk, 
cynę oraz metale galwanizowane ( metale amfoteryczne) 
neutralizacja chemiczna po zakończonym procesie 
oczyszczania nie jest możliwa, ponieważ powyższe 
tworzywa rozpuszczają się w roztworach o odczynie 
zasadowym (pH > 7). W takim przypadku jedynym 
skutecznym sposobem neutralizacji jest intensywne i długie 
przepłukiwanie wodą oczyszczonej instalacji. 
 
WPŁYW NA MATERIAŁY 
Preparat ESC DS 5050 zawiera kwas amidosulfonowy 
pozwalający na wytworzenie silnego roztworu kwasowego 
Zawarte w produkcie inhibitory chronią powszechnie 
stosowane w instalacjach wodnych metale, łącznie  
z aluminium, cynkiem, żeliwem itd. Podczas czyszczenia.  
 
ZDROWIE I ŚRODOWISKO 
Preparat ESC DS 5050 nie zawiera mocnych kwasów i jest 
stosunkowo łagodny dla skóry. Produkt jest 
zaklasyfikowany jako R 36/38 – Działa drażniąco na oczy 
 i skórę. Należy zachować ostrożność podczas wszelkich 
operacji na gorącym płynie do przemywania z powodu 
ryzyka wystąpienia poparzeń. 
 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Roztwór stosowany przez użytkownika nie należy  
do odpadów szkodliwych. W zależności od czyszczonego 
obiektu, zużyty płyn do czyszczenia może być 
zaklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Odpady takie 
należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi 
przepisami. Opakowanie jest wykonane z plastiku HDPE, 
można je poddawać recyklingowi i odzyskowi energii.  
W przypadku sortowania odpadów, opakowanie zalicza się 
do opakowań wykonanych z twardego plastiku.  

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Produkt nie podlega ograniczeniom transportowym. 
Zalecana temperatura magazynowania:  0-30oC 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Skład:  inhibitowany kwas amidosulfonowy  
Wartość pH: 1,2 ( 10g / l wody) 
Ciężar właściwy:  1,25 kg/dm3 
Data ważności: Zamknięte opakowanie: 3 lata  
  od daty produkcji 
Dostępne opakowania: IBC 1000 l, beczka 200 l i  
         kanister 25 l 
 
 


