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FINEAMIN 06 
 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar   sistemleri için korozyon ve 
kireçlenmeyi önleyici kimyasal 
Kullanıcı ve Çevre Dostu:  
FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle parçalanan   bir üründür. Yüksek  
pH deeri hariç ürün hiçbir tehlikeli bileşen içermemektedir.  

 
Ürünün Su Tehlike Sınıfı “1” (en düşük kirletici) olarak verilmektedir.  
 
FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri   yalnızca pH  ayarlaması   yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.
.   
Etiketleme Zorunluluğu Yoktur 
FINEAMIN 06 tehlikeli maddeler içermediğinden  Tehlikeli Madde Yönetmeliği  uyarınca etiketleme zorunluluğuna 

 tabi değildir. (D        52900 5ubat 1983     Önform Z 1008) IN

AVANTAJLARI:  • Tek ürün, tek dozaj yeri,  • Daha yüksek kazan konsantrasyonlarında alışmaya olanak veren yapısıyla önemli miktarda su ve enerji tasarrufu sağlanmasına neden olur,  • Ürüne ödenen bedeli dozaja başlandığı andan itibaren amorti pazardaki eden tek kimyasaldır,  • Islah programının performans takip kolaylığı sağlar,  • Film oluşumu ile tesislerin komple korunmasını sağlar,  • Kazanlarda, diğer ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan kostik korozyonu ve kırılganlığını durdurur,  • Korozyonun önlenmesine paralel mevcut birikimlerin dökülmesi,  • Kontrolsüz oluşan manyetit tabakalarını döker ve en alttaki koruyucu tek tabakanın kalmasını sağlar,  • Depozit, birikim, mineral tuzları ve demiroksitleri dağıtır,  • Tüm sistemi alkalize eder,  • Daha iyi bir ısı iletimi ile enerji tasarrufu sağlar.      
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AVANTAJLARI:  • Tek ürün, tek dozaj yeri,  • Islah programının performans takip kolaylığı sağlar,  • Film oluşumu ile tesislerin komple korunmasını sağlar,  • Kazanlarda, diğer ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan kostik korozyonu ve kırılganlığını durdurur,  • Korozyonun önlenmesine paralel mevcut birikimlerin dökülmesi,  • Kontrolsüz oluşan manyetit tabakalarını döker ve en alttaki koruyucu tek tabakanın kalmasını sağlar,  • Depozit, birikim, mineral tuzları ve demiroksitleri dağıtır,  • Tüm sistemi alkalize eder,  • Daha iyi bir ısı iletimi ile enerji tasarrufu sağlar.      

   
Ürünün Su Tehlike Sınıfı “1” (en düşük kirletici) olarak verilmektedir.  
 

 15 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca pH  ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn FINEAMIN
edilebilir.   
Etiketleme Zorunluluğu Yoktur  15 tehlikeli maddeler içermediğinden Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca FINEAMIN
etiketleme zorunluluğuna tabi değildir. (  52900 Şubat 1983, Önform Z 1008)  DIN

FINEAMIN 15  
Yumuşak su kullanılan buhar sitemlerinde korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal  
Kullanıcı ve Çevre Dostu:  

 15, doğada hemen hemen tümüyle parçalanan bir üründür. Yüksek pH FINEAMIN
değeri hariç ürün hiçbir tehlikeli bileşen içermemektedir.
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FINEAMIN 91  
Açık çevrimli soğutma kuleleri için geliştirilen tümüyle organik depozit ve korozyon 
engelleyici  
Çevre Dostu:  

 91, doğa ve insan sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Kule blöfleri atık FINEAMIN
su arıtım ünitelerinde herhangi bir sorun yaratmaz.    

AVANTAJLARI:  
 • Geniş pH aralığında çalışır, • Kule suyunun depozit bölgede çalışmasına olanak sağlar, 
• Takviye suyunuzun özelliklerine bağlı olarak yüksek konsantrasyonlarda çalışılmasını, dolayısı ile  su ve enerji 
tasarrufu sağlar,  
• Kuvvetli dispersiyon özelliğine sahip olup sıcaklığın yükseldiği ve akış hızının düştüğü bölgelerde çökmelere ve depozit oluşumuna engel olur, 
• Bünyesinde sarı metal inhibitörleri vardır. Bakır, pirinç vb. malzeme üzerinde de korozyon kontrolü sağlar, 
• Polimerlerin ve fosfonatların kombinasyonu sonucu depozit oluşturan tuzların kristal yapıları bozularak kışır oluşumu engellenir(Threshold etkisi ) 
• Amorf yapıda ortaya çıkabilen sertlik tuzları maddenin dispersif etkisi nedeniyle sistemden blöf ile uzaklaş rılır, 
• Ürünün içerdiği fosfonatların stabilitelerinin yüksek olması nedeniyle oksida f parçalanma oranı düşüktür,  • Kimyasal ağır metal iyonları içermeyip a k su sistemlerinde de özel bir işlem gerek rmez, 
• Islah programının performans takip kolaylığı sağlar,  • Kule suyunda analiz edilen değerlerin net çalışma aralıkları vardır, 
• Depozit, birikim, mineral tuzları ve demiroksitleri dağı r, 
• Daha iyi bir ısı ile mi ile enerji tasarrufu sağlar.        
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FINEAMIN 90  
Yumuşak su yada demineralize su kullanılan kapalı devre sistemleri için korozyon ve 
depozit/birikim önleyici kimyasal, kullanıma hazır alkali, sıvı ürün 

Kullanıcı ve Çevre Dostu: 
FINEAMIN 90, doğada hemen hemen tümüyle parçalanan bir üründür. Yüksek pH değeri hariç ürün hiçbir tehlikeli bileşen içermemektedir. 
Ürünün Su Tehlike Sınıfı “1” (en düşük kirletici) olarak verilmektedir.  90 FINEAMINkullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca pH ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. 

Etiketleme Zorunluluğu Yoktur. FINEAMIN 90 tehlikeli maddeler içermediğinden Tehlikeli Madde Yönetmeliği uyarınca etiketleme zorunluluğuna tabi değildir. (  52900 Şubat 1983, Önform Z 1008) DIN
AVANTAJLARI: 
• Tek ürün, tek dozaj yeri, ana toplama tankına pompa olmaksızın dozaj yapabilme olanağı, 
• Islah programının performans takip kolaylığı sağlar, 
• Film oluşumu ile tesislerin komple korunmasını sağlar, 
• Korozyonun önlenmesine paralel mevcut birikimlerin dökülmesi, sistem yüzeylerinin komple temizliği 
• Kontrolsüz oluşan manyetit tabakalarını döker ve en alttaki koruyucu tek tabakanın kalmasını sağlar, 
• Özellikle ısı eşanjörlerinde su setliğinden kaynaklanan tıkanmaları önler, • Metal yüzeylerin temiz kalmasını sağlayarak ısı iletimini arttırır. 
• Kullanım suyunun iletkenliğine etkisi minimumdur. Organik bazlıdır. 
• Ağır metaller ve Nitrit gibi çevre sağlığı açısından sakıncalı insan sağlığına tehlikeli olan maddeler içermez, 
• Fosfat ve türevleri (Fosfonat) bakteri üremesine sebep olduğu için ürün içerisinde bulunamaz, 
• Depozit, birikim, mineral tuzları ve demiroksitleri dağıtır, 
• Tüm sistemi alkalize eder, 
• Daha iyi bir ısı iletimi ile enerji tasarrufu sağlar.
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FINEAMIN HAL DC   
Gıda sektörü için geliştirilen kazan kimyasalı,  onaylı bileşenler içerir. FDA
 
Kullanıcı ve Çevre Dostu:  

   gıda endüstrisinde ve hastahanelerde her türlü kazan suları için FINEAMIN HAL DC
kabul edilmiş bir üründür. Avrupa Kazan ve Buhar Sistemleri Gözetim ve Kontrol 
Birliğinin ön gördüğü şartları yerine getirir.(Onay Belge No: e54/ /C P84 ) CEOC DEF
  
Üründe kullanılan oksijen giderici, gıda endüstrisinde buharın veya kullanım suyunun 
gıda ürünleri ile direk temas halinde dahi emniyetli maddeler sınıfındadır  (  FDA
Regulations Safe Substances sec. 182.3013 ).   

 
Ürün içerisinde bulunan diğer hammaddelerin  onay kodu:  Regulations Boiler Water Additives FDA FDA
sec.173.310   

AVANTAJLARI: 
 
• Tek ürün, tek dozaj yeri, degazör su fazına uygulama kolaylığı, 
 
• Korozyonun önlenmesine paralel mevcut birikimlerin dökülmesi, sistem yüzeylerinin komple temizliği 
 
• Metal yüzeylerin temiz kalmasını  sağlayarak ısı iletimini arttırır. 
 
• Takviye suyunun iletkenliğine etkisi minimumdur. Organik bazlıdır. 
 
• Tümüyle organik bazlıdır, hidrazin, fosfat vb. bileşenler içermez, 
 
• Depozit, birikim, mineral tuzları ve demiroksitleri dağıtır, 
 
• Daha iyi bir ısı iletimi ile enerji tasarrufu sağlar.            
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FINEAMIN FINEALGA  25 
 
Açık ve kapalı devre Soğutma sistemleri ve proses suları için biyosit   

  

 AVANTAJLARI:
 
• Sistemde geniş aralıkta mikrobiyolojik üremeye karşı önlem oluşturur, 
 
• Aerobik bakterilere karşı etkin bir biyosittir, yosun, mantar, küf gibi temel mikrobiyolojik oluşumlara izin vermez, 
 
• Takviye sudan gelen potansiyel bakteri sporları yanında açık çevrimli sistemlerde yağmurlama sırasında çevreden suya 
karışan bütün mikrobiyolojik oluşumlar için etkili bir biyosittir, 
 
• Uygun çeşitlilikte besi ortamlarıyla bakteri oluşumu takip edildiğinde sınırlar içerisinde kaldığı görülür, 
 
• Depozit ve korozyon inhibitörlerinin çalışmasına farklı mekanizmadaki kirleticilerin önlenmesi ile yardımcı olur.          
Genel Bilgi:  
FINEAMIN FINEALGA  25, endüstriyel sularda mikroorganizma üremesini etkin bir şekilde kontrol eden ve organik 
bileşenlerden oluşan  bir üründür. Temel aerobik mikroorganizmaları(bakteri, mantar, yosun vb.) etkin bir şekilde 
kontrol eder. 
  
Koloni halinde yaşayan ve üreyen bakterilerin içinde bulunduğu sümüksü tabakanın dağıtılmasına da olanak verir ve 
sistem suyuna dağılan bakterileri anında yok ede,. dördül amonyum tuzu bazlıdır.  
 
Okside edici biyositlere (sodyum hipoklorit, gaz klor vb.) ek olara ve bu biyositlere karşı bağışıklık kazanmış yada en 
azından alışmış bakterilerin yok edilmesi için kullanılır.   Açık çevrimli soğutma kulelerinde, kapalı devrelerde, ham su 
önarıtımında kullanılır. Endüstriyel kullanım içindir, Đçme suyunda, kullanım suyunda ve yerel su şebekelerinde  
kullanılması sakıncalıdır.   
Özellikler:  
Görünüm  : berrak, sarımsı sıvı, Yoğunluk  : 1,04 gr/cm3 ± 0,05 (20 °C) pH   : 4 – 9 (25 °C) Çözünürlük  : Suda tümüyle 
çözünür  Donmaya karşı duyarlılık:  < -3 °C Çevresel etki  : Ürün yanıcı ve uçucu bileşenlerden oluşmamaktadır Diğer 
özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız  

  Dozaj:
Sirküle eden suda, sistem kirliliğine bağlı olarak teknik personelimizin belirleyeceği miktar ve sıklıkta, şok dozaj olarak 
verilir. Uygulama öncesi ve sonrasında sistem suyundan periyodik olarak uygun çeşitlilikte besi ortamlarıyla bakteri 
sayımı yapılması önerilir.   
Ambalaj:  
30, 60 kg  ve 210 kg'lık polietilen bidon ve variller. Orijinal ambalajında raf ömrü 2 yıldır..   
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