HYDREX™
Pełny zakres chemii
do uzdatniania wody

WATER TECHNOLOGIES

Klasyfikacja linii produktowych
HYDREX
Produkty do uzdatniania wody
kotłowej

Hydrex seria 1000
Idealne do instalacji i kotłów nisko, średnio
i wysokociśnieniowych.
Seria produktów obejmuje:
inhibitory osadów
inhibitory korozji
środki antypienne
dyspergatory
odtleniacze
środki do kondycjonowania pary i linii
kondensatu
produkty ekologiczne

Produkty do uzdatniania wody
chłodzącej

Hydrex seria 2000
Polepsza wydajność i niezawodność układów
otwartych, zamkniętych i przepływowych.
Seria produktów obejmuje:
inhibitory osadów
inhibitory korozji
dyspergatory

Produkty do uzdatniania wody
pitnej

Hydrex seria 3000
Zatwierdzone do stosowania do wody pitnej.
Seria produktów obejmuje:
inhibitory osadów i korozji
flokulanty
koagulanty
produkty ekologiczne („zielona chemia”)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

● Szeroka gama produktów Hydrex do uzdatniania
wody, aby spełnić wszystkie wymagania
● Wykwalifikowany zespół sprzedaży i inżynierów
chemików w zakresie procesów uzdatniania,
urządzeń i chemii.
● Wysokiej jakości surowce, analizy jakościowe, ścisła
kontrola jakości, przechowywanie próbek z partii
produkcyjnych oraz testy doboru chemii.
● Środki Hydrex zostały zatwierdzone przez dostawców
membran oraz międzynarodowe laboratoria i inne
uznane na arenie międzynarodowej przemysłowe
i pozarządowe podmioty udzielające homologacji.
● Lokalne magazynowanie w celu zminimalizowania
czasu dostaw oraz zmniejszenia zapasów u Klienta.

KLIENCI

● Komercyjni:
> Budynki
> Szpitale
> Centra handlowe
● Przemysłowi:
> Górnictwo
> Przemysł petrochemiczny
>P
 rzemysł spożywczy
>P
 rzemysł chemiczny
> F armacja i kosmetyki
> Przemysł energetyczny
> Pozostałe

sektory przemysłu
● Gminy

Produkty do membran

Hydrex seria 4000
Idealny do systemów odwróconej osmozy,
nanofiltracji, ultrafiltracji i mikrofiltracji.
Seria produktów obejmuje:
antyskalanty
biocydy
środki do dechloracji
środki do czyszczenia membran

Produkty do konserwacji
i czyszczenia

Biocydy

Hydrex seria 7000
Stosowany do kontroli wzrostu bakterii,
grzybów i glonów w systemach chłodzenia,
odzysku wody i ścieków.
Seria produktów obejmuje:
biocydy utleniające i nieutleniające
szerokie spektrum produktów

Produkty do zastosowań
przemysłowych

Hydrex seria 5000
Służy do czyszczenia i usuwania osadów.
Seria produktów obejmuje:
biologiczne środki czyszczące
alkaliczne środki czyszczące
kwaśne środki czyszczące
złożone/mieszane środki czyszczące

Hydrex seria 8000
Przeznaczone do zastosowania w procesach
przemysłowych.
Produkty wykorzystywane w:
przemyśle spożywczym
do procesów czyszczenia
przemyśle górniczym,
inne

Produkty do oczyszczania ścieków

Inne aplikacje chemiczne

Hydrex seria 6000
Stosowane w procesach oczyszczania ścieków
Seria produktów obejmuje:
koagulanty
flokulanty
środki antypienne
kontrola zapachu
usuwanie metali
produkty ekologiczne (zielona chemia)

Hydrex seria 9000
Rozwiązanie dla każdego specyficznego
wymagania
w
zakresie
chemicznego
kondycjonowania wody z uwzględnieniem
produktów „na zamówienie”.
Seria produktów obejmuje:
termiczne odsalanie
kontrola pylenia
substancje pozostałe

www.veoliawatertechnologies.com/hydrex

“Wysoka jakość produktów
i usług świadczonych przez
nasz globalny zespół ekspertów
zlokalizowanych blisko Ciebie”
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