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ESC 2400 
INHIBITOR KAMIENIA I KOROZJI 

 
 
ZASTOSOWANIE PREPARATU 
ESC 2400 jest inhibitorem kamienia i korozji przeznaczony 
do stosowania w zamkniętych układach chłodniczych oraz 
przemysłowych zamkniętych  grzewczych obiegach 
wodnych. ESC 2400 może być z powodzeniem  używany 
zarówno w małych i średnich otwartych układach 
chłodzenia. Zapewnia skuteczną ochronę antykorozyjną i 
osadową w instalacjach gdzie istnieje miedź i stopy 
miedzi.  
 
 
DZIAŁANIE PREPARATU 
ESC 2400 to korzystna kombinacja  silnych środków 
dyspergujących oraz regulatorów pH zalecana głównie 
tam gdzie istnieje miedź i stopy miedzi. 
Polimerowe działanie środka dyspergującego zapewnia 
mobilizację wszelkich osadów i nagromadzonych cząstek 
kamienia kotłowego. Właściwe utrzymywanie  
i kontrolowanie wartości pH gwarantuje pasywację 
wszystkich powierzchni metalowych przed korozją. 
ESC 2400 jest doskonałym produktem  do wykorzystania 
jako środek do czyszczenia chemicznego i spłukania 
osadów. Zastosowanie odpowiednich  inhibitorów miedzi 
daje pełną ochronę antykorozyjną  mosiądzu, brązu  
i  miedzi. Zawarte w produkcie dyspersanty zapobiegają 
osadzaniu się solom i węglanom wapnia i magnezu  
zapewniają usuwanie ich z wody chłodzącej w procesie 
odsalania układu lub filtracji mechanicznej. 
 
 
WŁASCIWOŚCI 

� Wygląd fizyczny: bezbarwna ciecz 
� Ciężar właściwy: 1,15 g/cm 3 
� Wartość pH (20oC): 12,5-13,5 
� Całkowicie rozpuszczalny w wodzie 
� Ma niski wpływ na środowisko 
� Niska toksyczność wodna 
� Stabilny w kontakcie z utleniającymi biocydami 
� Dysperguje wytrącające się osady ułatwiając ich 

usuwanie w czasie upuszczania wody z układu  
� Nielotny 
� Nie działa korodująco na ocynkowane części  

instalacji 
� Przeciwdziała powstawaniu kamienia 
� Zapobiega tworzeniu się szlamu  
� Pasywacja powierzchnie metalu 

 
 
 
 
 
 
 

DOZOWANIE 
Produkt powinien być dozowany w sposób ciągły, 
proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej układ 
chłodzenia. ESC 2400 NALEŻY DOZOWAĆ DO 
ZBIORNIKA WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ lub w tak dobrane  
miejsce aby zapewnić szybkie wymieszanie produktu  
z wodą. Zaleca się dozowanie produktu bezpośrednio z 
kanistra firmowego za pomocą pompy dozującej. Jeżeli 
niezbędne jest dozowanie w postaci rozcieńczonej należy 
stosować wodę zmiękczoną. 
Dawka ESC 2400 ustalana jest w zależności od stopnia 
twardości wody uzupełniającej  i systemowej. Jakkolwiek 
średnia dawka dozowania powinna być utrzymywana na 
takim poziomie aby utrzymywać pH w wodzie obiegowej 
powyżej 9,0. Zwykle produkt dozowany jest do układów 
zamkniętych w dawce 0,5 litra na każdy m3 objętości 
układu. 
 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik  
powinien zapoznać  się z kartą charakterystyki produktu. 
Podczas pracy z produktem należy zachować 
odpowiednią ostrożność i stosować środki ochrony 
osobistej. 
 
 
OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Produkt ESC 2400 dostarczany w plastikowych kanistrach 
o pojemności 25 litrów lub 200 litrach. Opakowania są 
bezzwrotne, wykonane z HDPE. Po zużyciu produktu  
opakowania należy przekazać do firmy zajmującej się 
pozyskiwaniem odpadów opakowaniowych. 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie 
oznakowanych opakowaniach. Chronić przed 
zamarzaniem. 
 
 
SERWIS 
Przedstawiciel firmy GLOBAL CONCEPTS 2000 Polska  
dołoży wszelkich starań celem przeszkolenia osób 
odpowiedzialnych za stosowanie produktu. 
Wykwalifikowany personel może dokonywać okresowych 
testów i obsługi we własnym zakresie. 
 
 


