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AQUAPLUS KSO 

 

 

Nitritfritt rostskyddsmedel för vattensystem 

 

AQUAPLUS KSO är ett flytande koncentrat som inte innehåller nitrit eller mineralolja. 

Produkten ger ett fullgott rostskydd i vattensystem utan att påverka egenskaperna 

såsom i: 

- Kylsystem. 

- I Induktions- och flamhärdningssystem. 

- I tryckprovningssystem. 

AQUAPLUS KSO användes i vattensystem i koncentrationer om 1 – 2% även i 

denna låga koncentration erhålls fullgoda rostskyddsegenskaper. Produkten har låga 

skumningsegenskaper och är resistent mot micro-biologiska föroreningar. Den 

angriper ej heller icke järnmetaller. Kontroll av pH-värdet bör ske från tid till tid och får 

inte understiga 8.0 för i så fall måste en ny lösning göras. Produkten skall ej 

användas i tvättbad som används för tvättning av härdade nitrithaltiga detaljer eller 

detaljer från saltbad. 

TEKNISKA DATA 

Utseende  Visuellt  klar ljusgul till rödaktig vätska 

Densitet vid 20oC DIN 51757  ca: 1.11g/cm3 

Viskositet vid 40oC DIN 51562/1 ca: 65mm2/s 

pH-värde vid 20oC 

3% i avjoniserat vatten DIN 51369  ca: 9,4 

Dropp punkt ISO 3016  -28oC 

Koncentrationskontroll 

Refraktometer faktor: 1,2 (koncentration (%) = avläst värde x faktor) 

 

 

mailto:processinfo@galindberg.se
http://www.galindberg.se/
http://www.galindbergprocessteknik.se/


 

Sida 2 av 2 
 

 

G A Lindberg ProcessTeknik AB • Box 6044 • 164 06 Kista • Tel: 08-703 02 00  
Kontakt: processinfo@galindberg.se 

www.galindberg.se 
www.galindbergprocessteknik.se 

 

 

AQUAPLUS KSO 

 

 

 

Titrering 

(koncentration (%) = förbrukad saltsyra x faktor) 

a. Titrering av 10 ml prov med 0.1 N HCl till pH 4, faktor0,230 ml prov med 0,5 N  

b. Titrering av 10 ml prov med 0.5 N HCl med metylorange från gul till röd. Faktor 

1,5 

c. Titrering av 50 ml prov med 0.5 N HCl med metylorange från gul till röd Faktor 

0,23 

d. Titrering av 10 ml prov med 0.1 N HCl med bromkresolgrön från blå till gul 

Faktor 0,23. 

 

 

 

Hantering lagring 

Hantering se vidare gällande säkerhetsdatablad. Produkten skall lagras frostfritt. 
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