
 

 

Rondophos® PIK  
 

Fosforany korekcyjne, typ: PIK 5, PIK 9, PIK 11, PIK 40, PIK 50 
Preparat do chemicznego wiązania tlenu o właściwościach lotnych, typ: PIK MA 
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     Rondophos PIK MA 
 
 
RONDOPHOS® PIK 5 
1. Zastosowanie 
 

Rondophos PIK 5 służy do ochrony 
przed korozją instalacji grzewczych 
wody ciepłej, wody gorącej i kotłów 
parowych. Środek ten wiąże tlen w wo-
dzie zasilającej natlenionej i tlen pozo-
stały po odgazowaniu termicznym. 
 

W przeciwieństwie do hydrazyny Ron-
dophos PIK 5 nadaje się również do 
stosowania w instalacjach parowych,      
z których para ma bezpośrednią stycz-
ność z ludźmi, produktami spożywczy-
mi, przedmiotami sterylnymi i substan-
cjami chemicznymi lub  uży-wana  jest 
do nawilżania powietrza w pomieszcze-
niach mieszkalnych i w zakładach pracy. 
 

W przypadku mieszania z fosforanami         
i zasadami preparat należy dozować 
oddzielnie. 
 

2. Opis produktu 
 

Rondophos PIK 5 jest katalizowanym 
siarczynem sodu. 
 

Wygląd:  biały proszek 
Odczyn pH: 9,5 (roztwór 1 %-owy) 
Rozpuszczalność: 200 g/l 
Zdolność do wiązania tlenu: 

8 g PIK 5/g O2 x m3 
 

Rondophos PIK 5 reaguje z tlenem, 
tworząc siarczan sodowy, który usuwa-
ny jest przy odsalaniu, co należy 
uwzględnić w bilansie zawartości soli. 
 

Produkt jest neutralny wobec materiałów 
stosowanych zwykle w instalacjach 
grzewczych. Dzięki połączeniu fosfora-
nów korekcyjnych ze środkiem Ron-
dophos PIK 5 zachowane zostają wyma-
gania wytycznych VdTÜV, VGB oraz 
wartości graniczne wg VDI 2035. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Dozowanie 
 

Dozowanie zależne jest od zawartości 
tlenu w wodzie i od warunków robo-
czych. Na jeden g tlenu absorbowane 
jest 8 g Rondophos PIK 5. 
 

Ponieważ tlen przedostaje się do instala-
cji, m.in. za pośrednictwem pomp, arma-
tury, połączeń kołnierzo-wych itp., we 
wszystkich częściach systemu zapew-
niony musi zostać wys-tarczający nad-
miar preparatu Rondophos PIK 5 (5-20g 
PIK 5 na 1 m3). Konieczna ilość ponad-
normatywna ustalana jest przy pomocy 
papierowych pasków testowych (patrz: 
dodatki). 
 

1 g SO3
2-/m3 ≈ 1,57 g Na2SO3/m3 

 

Dozowanie 10 %-owego roztworu wod-
nego Rondophos PIK 5 przebiega bez-
problemowo za pośrednictwem stacji 
dozującej Medomat G względnie Me-
domat FP (w obu przypadkach stacje 
dozujące w wykonaniu na wodę gorącą). 
 

Przebieg dozowania uzależniony jest od 
ilości ponadnormatywnej Rondophos 
PIK 5. Normalne dozowanie wynosi ok. 
50 g środka na 1 m3. Minimalny nadmiar 
w wodzie kotłowej przy instalacji 
grzewczej i w wodzie zasilającej kocioł 
w instalacji parowej wynosi 5-20 mg 
Rondophos PIK 5 na 1 litr. 
 

W przypadku konserwacji w okresie 
przestoju konieczne jest użycie 1 kg 
środka na 1 m3. 
 

Roztwory Rondophos PIK 5 mają ogra-
niczoną aktywność, ponieważ poprzez 
katalizator może być wiązany tlen z 
powietrza. Roztwory preparatu przezna-
czone do dozowania nie powinny być 
przechowywane dłużej niż jeden ty-
dzień; z tego względu zaleca się przygo-
towanie odpowiedniej ilości roz-tworu 
do jednorazowego dozowania.  
W przypadku dłuższego składowania 
gotowego roztworu należy zadozować 
go odpowiednio więcej - z uwagi na 
jego zmniejszoną aktywność. 
 

 

 
Dane dotyczące bezpiecznego postępo-
wania z produktem oraz odpowiednich 
środków ostrożności znajdują się na 
etykiecie opakowania, a także w karcie 
bezpieczeństwa (charakterystyki). 
 

4. Składowanie 
 

Preparat należy przechowywać w miejs-
cu suchym, z dala od produktów spo-
żywczych, napojów i używek. Zabezpie-
czyć przed dostępem dzieci. 
 

Temp. składowania: -20°C do  +50°C. 
 

Okres ważności i czas skuteczności 
działania:   w stanie suchym praktycznie 
nieograniczone. 
 

5. Opakowanie 
 

Forma dostawy:             pojemnik 10 kg 
numer zamówienia:        18037. 
 

Forma dostawy:             worek 25 kg 
numer zamówienia:        18058. 
 

Zalecane wyposażenie dodatkowe: 
 

Sulfit-Teststäbchen:        100 sztuk 
[papierowe paski testowe] 
numer zamówienia:        18986 
 

lub: 
 

Sulfit-Testkit: 
[płynne odczynniki na ok. 80 pomiarów] 
numer zamówienia:         1-902224. 
 
RONDOPHOS® PIK 9 
1. Zastosowanie 
 

Rondophos PIK 9 nadaje się doskonale 
jako proces korekcyjny do chemicznego 
wiązania tlenu po przeprowadzonym 
wcześniej zmiękczaniu wody, szczegól-
nie przy stosowaniu urządzeń działają-
cych na zasadzie wymiany jonowej. 
 

Rondophos PIK 9 jako kombinacja sub-
stancji zawiera związki fosforanów trój-
sodowych, wpływających jedynie  
w nieznacznym stopniu na alkalizację 
wody i twardość szczątkową. 
 

W warunkach roboczych dla wody kot-
łowej do ciśnienia 30 bar - Rondophos 
PIK 9 nie wykazuje właściwości lotnych 
i dzięki temu może być stosowany także 
w wytwornicach pary w przemyśle spo-
żywczym. 



 

2. Opis produktu 
 

Rondophos PIK 9 jest produktem kom-
binowanym, składającym się fosforanu  
i siarczynu sodowego. 
 

Charakterystyka:   biały, higroskopijny        
  proszek 

Odczyn pH:     ok. 11 (roztwór 1%-owy) 
Ciężar nasypowy: ok. 1200 g/l 
Zawartość P2O5:  ok. 8 % 
Zawartość SO2:  ca 37 % 
Rozpuszczalność 
w wodzie przy 20 °C: 290 g/l 
 

Działanie: 
 

zapobiega     korozji uwarunkowanej     
        jakością wody, 

wiąże         tlen i twardość resztkową,  
która przekształcana jest    
do postaci lekko  
usuwalnego szlamu, 

podwyższa   zasadowość wody 
       zasilającej kocioł, 

zwiększa      przy stałym stosowaniu –  
       opłacalność i bezpieczeń- 
       stwo działania kotła. 

 

3. Dozowanie 
 

Dozowanie Rondophos PIK 9 w roztwo-
rze wodnym przebiega bezproblemowo 
za pośrednictwem stacji dozującej do 
wody gorącej Medomat FP, Medomat G. 
 

Przy dozowaniu należy przestrzegać 
wskazówek producenta kotła względnie 
odnośnych przepisów (VDI, VDTÜV). 
 

Wartości orientacyjne w przypadku 
wody kotłowej: 
wartość P:  0,5 - 1,5 mmol/l 
P2O5:      2 - 20 mg/l ≈ PO4

3-: 3 - 27 mg/l 
 

dla wody zasilającej: 
SO3

2-: 5 - 40 mg/l. 
 

Ilości dozowania Rondophos PIK 9: 
- dawki zależne są od ilości tlenu             
w wodzie zasilającej kocioł: 
 

   

Temperatura 
°C 

rozpuszczony 
tlen g/m3 

(przy 1 bar) 

Rondophos 
PIK 9 
g/m3 

   

10 11,3 140 
30 7,5 95 
50 5,5 70 
70 3,8 50 
90 1,6 20 

   

 

Dozowanie powinno przebiegać w pos-
taci 5-10 %-owego roztworu wodnego 
(woda zmiękczona) do zbiornika wody 
zasilającej kocioł; kondensat może być 
bezpośrednio wymieszany z wodą zasi-
lającą kocioł. 
 

4. Składowanie 
 

Preparat przechowywać w suchym miej-
scu. 
 

Temp. składowania: -20°C do  +50°C. 
 

Okres ważności: w stanie suchym prak-
tycznie nieograniczony. 
 

5. Opakowanie 
 

Forma dostawy:             pojemnik 10 kg 
numer zamówienia:        18038. 
 

Zalecane wyposażenie dodatkowe: 
 

Sulfit-Teststäbchen:                 100 sztuk 
[papierowe paski testowe] 
numer zamówienia:                  18986 
 

lub: 
 

Sulfit-Testkit: 
[płynne odczynniki na ok. 80 pomiarów] 
numer zamówienia:                 1-902224. 
 
RONDOPHOS® PIK 11 
1. Zastosowanie 
 

Rondophos PIK 11 przeznaczony jest do 
wiązania tlenu i obniżania zasadowości 
celem korekcji wody w przypadku wody 
ciepłej i gorącej w instalacjach wody 
grzewczej. Środek ten chroni przed 
zakłóceniami w funkcjonowaniu i szko-
dami wywołanymi przez osady powsta-
jące w ciepłej wodzie (kamień kotłowy) 
i/lub korozję. 
 

Rondophos PIK 11 stosować można 
również do korekcji właściwości wody 
zasilającej kocioł po zmiękczaniu, której 
pojemność  kwasowa wynosi do pH 4,3 
wody surowej ponad 3,5 mol/m3 ≈ 10 
odkH (twardości węglanowej). 
 

2. Opis produktu 
 

Rondophos PIK 11 jest szczególną 
kombinacją substancji, składającą się         
z ortofosforanu jednosodowego i siar-
czynu sodowego jako środka wiążącego 
tlen. 
 

Wygląd:     biały proszek 
Odczyn pH:    7,3 ± 0,3 

   (roztwór 1%-owy) 
Rozpuszczalność:   ok. 30 g/100 g wody 
P2O5:     ok. 28 % 
Wiązanie O2:  
(50 °C)     ok. 16 g PIK 11/g O2 
 

Rondophos PIK 11 obniża zasadowość 
wody kotłowej (obniżenie pH) przy 
równoczesnym wiązaniu tlenu i twardo-
ści resztkowej. 
 

Stosowanie Rondophos PIK 11 spełnia 
wymagania i zalecenia VdTÜV oraz 
VDI 2035. 
 

3. Dozowanie 
 

Dozowanie Rondophos PIK 11 w roz-
tworze wodnym przebiega bezproble-
mowo za pośrednictwem stacji dozują-
cych do wody gorącej Medomat FP lub 
Medomat G. 
Przy dozowaniu należy przestrzegać 
wskazówek producenta kotła względnie 
odnośnych przepisów (VDI, VDTÜV). 
 

Wartości orientacyjne w przypadku 
wody kotłowej: 
wartość P:  0,5 - 1,5 mmol/l 
P2O5:      2 - 20 mg/l ≈ PO4

3-: 3 - 27 mg/l 
 

dla wody zasilającej: 
SO3

2-: 5 - 40 mg/l. 
 

Stężenie użytkowe: 4 %-owy roztwór 
wodny (stosować wodę zmiękczoną). 
 

4. Składowanie 
 

Preparat przechowywać w suchym miej-
scu. 
 

Temp. składowania: -20°C do  +50°C. 
 

Okres ważności: w stanie suchym prak-
tycznie nieograniczony. 
 

5. Opakowanie 
 

Forma dostawy:             pojemnik 10 kg 
numer zamówienia:        18040. 
 

Zalecane wyposażenie dodatkowe: 
 

Sulfit-Teststäbchen:                 100 sztuk 
[papierowe paski testowe] 
numer zamówienia:                  18986 
 

Prozesswasser-Prüfset 
[zestaw testowy do wody technologicznej] 
 

numer zamówienia:                  18964 
 

lub: 
 

Sulfit-Testkit: 
[płynne odczynniki na ok. 80 pomiarów] 
 

numer zamówienia:                 1-902224. 
 
RONDOPHOS® PIK 40 
1. Zastosowanie 
 

Rondophos PIK 40 przeznaczony jest do 
podwyższania zasadowości celem ko-
rekcji właściwości wody w przypadku 
wody ciepłej i gorącej w instalacjach 
wody grzewczej oraz w kotłach paro-
wych. Dozowanie preparatu chroni in-
stalację przed zakłóceniami w funk-
cjonowaniu i szkodami wywołanymi 
przez osady powstające w ciepłej wo-
dzie (kamień kotłowy) i/lub korozję. 
 

Rondophos PIK 40 stosować można 
również do korekcji wody zasilającej 
kocioł po zmiękczaniu, której pojem-
ność  kwasowa wynosi do pH 4,3 wody 
surowej ponad 3,5 mol/m3 ≈ 10 odkH 
(twardości węglanowej). 
 

2. Opis produktu 
 

Rondophos PIK 40 jest specjalnie opra-
cowanym fosforanem sodowym. 
 

Wygląd:     biały proszek 
Odczyn pH:    11,8 ± 0,5 

   (roztwór 1%-owy) 
Rozpuszczalność:   ok. 30 g/100 g wody 
P2O5:     ok. 20 % 
 

Rondophos PIK 40 alkalizuje wodę 
kotłową (podnoszenie pH) przy jedno-
czesnym wiązaniu twardości resztkowej. 
 

Stosowanie Rondophos PIK 40 w po-
łączeniu z wiążącym tlen preparatem 
Rondophos PIK 5 pozwala spełnić wy-
magania i zalecenia VdTÜV oraz odpo-
wiada wartościom granicznym zgodnie z 
VDI 2035. 
 



 

3. Dozowanie 
 

Dozowanie Rondophos PIK 40 w roz-
tworze wodnym przebiega bezproble-
mowo za pośrednictwem stacji dozują-
cych do wody gorącej Medomat FP lub 
Medomat G. 
Przy dozowaniu należy przestrzegać 
wskazówek producenta kotła względnie 
odnośnych przepisów (VDI, VDTÜV). 
 

Wartości orientacyjne w przypadku 
wody kotłowej: 
wartość P:  1,0 - 12,0 mmol/l 
P2O5:      2 - 20 mg/l ≈ PO4

3-: 3 - 27 mg/l 
 

Stężenie użytkowe: 3 %-owy roztwór 
wodny (stosować wodę zmiękczoną). 
 

Dane dotyczące bezpiecznego postępo-
wania z produktem oraz odpowiednich 
środków ostrożności znajdują się na 
etykiecie opakowania, a także w karcie 
bezpieczeństwa. 
 

4. Składowanie 
 

Preparat należy przechowywać w su-
chym miejscu. 
 

Temp. składowania: -20°C do  +50°C. 
 

Okres ważności: w stanie suchym prak-
tycznie nieograniczony. 
 

5. Opakowanie 
 

Forma dostawy:             pojemnik 10 kg 
numer zamówienia:        18043. 
 

Zalecane wyposażenie dodatkowe: 
 

Prozesswasser-Prüfset 
[zestaw testowy do wody technologicznej] 
numer zamówienia:         18964 
 
RONDOPHOS® PIK 50 
1. Zastosowanie 
 

Rondophos PIK 50 przeznaczony jest do 
obniżania zasadowości celem korekcji 
właściwości wody w instalacjach grzew-
czych z ciepłą i gorącą wodą oraz          
w kotłach parowych. Dozowanie prepa-
ratu chroni instalację przed zakłóceniami 
w funkcjonowaniu i szkodami wywoła-
nymi przez osady powstające w ciepłej 
wodzie (kamień kotłowy) i/lub korozję. 
 

Rondophos PIK 50 stosować można 
również do korekcji wody zasilającej 
kocioł po zmiękczaniu, której pojem-
ność  kwasowa wynosi do pH 4,3 wody 
surowej ponad 3,5 mol/m3 ≈ 10 odkH 
(twardości węglanowej). 
 

2. Opis produktu 
 

Rondophos PIK 50 jest specjalnie opra-
cowanym ortofosforanem sodowym. 
 

Wygląd:     biały proszek 
Odczyn pH:    4,5 ± 0,3 

   (roztwór 1%-owy) 
Rozpuszczalność:   69 g/100 g wody 
P2O5:     ok. 59 % 
 

 
 

 
Rondophos PIK 50 obniża zasadowość 
wody kotłowej (obniżanie pH) przy 
jednoczesnym wiązaniu twardości reszt-
kowej. 
 

Stosowanie Rondophos PIK 50 w połą-
czeniu z wiążącym tlen preparatem 
Rondophos PIK 5 spełnia wymagania     
i zalecenia VdTÜV oraz odpowiada 
wartościom granicznym zgodnie z wy-
maganiami VDI 2035. 
 

3. Dozowanie 
 

Dozowanie Rondophos PIK 50 w roz-
tworze wodnym przebiega bezproble-
mowo za pośrednictwem stacji dozują-
cych do wody gorącej Medomat FP lub 
Medomat G. 
Przy dozowaniu należy przestrzegać 
wskazówek producenta kotła względnie 
odnośnych przepisów (VDI, VDTÜV). 
 

Wartości orientacyjne w przypadku 
wody kotłowej: 
wartość P:  1,0 - 12,0 mmol/l 
P2O5:      2 - 20 mg/l ≈ PO4

3-: 3 - 27 mg/l 
 

Stężenie użytkowe: 3 %-owy roztwór 
wodny (stosować wodę zmiękczoną). 
 

Dane dotyczące bezpiecznego postępo-
wania z produktem oraz odpowiednich 
środków ostrożności znajdują się na 
etykiecie opakowania, a także w karcie 
bezpieczeństwa. 
 

4. Składowanie 
 

Preparat należy przechowywać w su-
chym miejscu. 
 

Temp. składowania: -20°C do  +50°C. 
 

Okres ważności: w stanie suchym prak-
tycznie nieograniczony. 
 

5. Opakowanie 
 

Forma dostawy:             pojemnik 10 kg 
numer zamówienia:        18045. 
 

Zalecane wyposażenie dodatkowe: 
 

Prozesswasser-Prüfset 
[zestaw testowy do wody technologicznej] 
numer zamówienia:         18964 
 
RONDOPHOS® PIK MA 
1. Zastosowanie 
 

Rondophos PIK M przeznaczony jest do 
kondycjonowania wody kotłowej i wody 
zasilającej kotły do niskociśnieniowych 
i wysokociśnieniowych wytwornic pary, 
o dopuszczalnym nadciśnieniu robo-
czym 68 bar. Preparat wiąże tlen i alka-
lizuje wodę w fazie para-kontensat,  
chroniąc obszar parowania i skraplania 
przed korozją. 
 

Preparatu Rondophos PIK MA nie nale-
ży stosować do kondycjonowania wody 
pitnej, jak również w urządzeniach czy 
instalacjach,  z  których  para może mieć  
 

 
bezpośrednią styczność z ludźmi, pro-
duktami spożywczymi, przedmiotami 
sterylnymi i substancjami chemicznymi 
lub  używana  jest do nawilżania powie-
trza w pomieszczeniach mieszkalnych         
i w zakładach pracy. 
 

2. Opis produktu 
 

Rondophos PIK MA jest parowo-lotnym 
środkiem wiążącym tlen na bazie oksy-
mu i amin błonotwórczych. Preparat ten 
nie zalicza się do środków likwidują-
cych czy rozpuszczających kamień ko-
tłowy w myśl przepisów dotyczących 
kotłów parowych 
 

Wygląd:   przezroczysta, 
   bezbarwna ciecz 
Gęstość:   1,0 g/cm3 
Wartość pH:  ok. 10,5  
   (w koncentracie) 
Rozpuszczalność: w wodzie 
    nieograniczona. 
 

W temperaturze powyżej 90 °C Ron-
dophos PIK MA bardzo szybko wiąże 
tlen; poniżej 90 °C wiązanie tlenu prze-
biega znacznie wolniej. Środek ten pa-
sywuje stal i miedź poprzez tworzenie 
antykorozyjnych warstw ochronnych. 
 

Rondophos PIK MA rozkłada się w 
systemie woda : para w stosunku 1 : 9. 
Preparat powoduje nieznaczne podwyż-
szenie odczynu pH wody kotłowej przy 
wyraźnym podwyższeniu pH kondensa-
tu; wiąże tlen i dwutlenek węgla powsta-
jący z rozpadu kwaśnych węglanów.  
 

Rondophos PIK MA nie zmienia stopnia 
zasolenia wody kotłowej i nie ma wpły-
wu na powstawanie szlamu. Stosowanie 
preparatu podwyższa skuteczność dzia-
łania urządzeń i ich trwałość, ogranicza-
jąc koszty eksploatacji kotłów i całych 
systemów grzewczych. 
 

3. Dozowanie 
 

Rondophos PIK MA należy dozować w 
postaci nie rozcieńczonej wprost z ory-
ginalnego pojemnika do kotła lub do 
wody zasilającej (bezpośrednio przed 
króćcem wody zasilającej na kotle) - 
przy pomocy lancy ssącej lub stacji 
dozującej Medomat. Dozowanie prepa-
ratu należy prowadzić  w sposób ciągły, 
w ilościach odpowiadających zawartości 
tlenu w wodzie i uwzględniając warunki 
eksploatacyjne. Do związania 1 mg tlenu 
potrzeba 50 mg Rondophos PIK MA. 
 

W wodzie kotłowej należy utrzymywać 
stały nadmiar Rondophos PIK MA na 
poziomie > 20 mg/l. Ustalenie zawarto-
ści preparatu następuje przy pomocy 
zestawu testowego Testkit PIK M/MA 
(wyposażenie dodatkowe). 
 
 
 



 

Informacje dotyczące bezpiecznego 
postępowania z produktem oraz odpo-
wiednich środków ostrożności znajdują 
się na etykiecie opakowania i w karcie 
bezpieczeństwa. 
 

Należy przestrzegać wartości granicz-
nych dla wody kotłowej podanych przez 
producenta kotła (wartość pH, P2O5, 
nadmiar środka wiążącego tlen, gęstość, 
względnie przewodność specyficzna) 
oraz wartości podanych w VdTÜV. 
 

4. Analiza 
 

Zawartość PIK MA w wodzie kotłowej 
ustalić można przy pomocy zestawu 
testowego Testkit PIK M/MA. 
 

4.1 Ogólne wskazówki dotyczące 
zestawów kontrolnych 

 

Prawidłowość i właściwy odczyt warto-
ści ustalanych przy pomocy zestawów 
testowych zależy nie tylko od dokładno-
ści badania oraz czystości użytych przy-
rządów i odczynników, ale również od 
sposobu i warunków pobierania próbki. 
 

Naczynia i przyrządy służące do badania 
próbek muszą być czyste i przed pobra-
niem właściwej próbki powinny zostać 
kilka razy przepłukane wodą, która ma 
być poddana badaniu. 
 

Mętną lub zawierającą zawiesiny próbkę 
wody przeznaczonej do badania należy 
najpierw przesączyć przez filtr papiero-
wy. Wszystkie przyrządy służące do 
przeprowadzania analiz należy prze-
chowywać w czystości, a po każdym 
umyciu należy je dodatkowo przepłukać 
wodą destylowaną. 
 

Naczynia i pojemniki zawierające roz-
twory odczynników należy po każdym 
użyciu dokładnie zamknąć. Nie wolno 
nigdy Raz odlanych z oryginalnego 
opakowania odczynników chemicznych 
nie należy wlewać ponownie do butelek, 
zawierających czyste odczynniki. 
 

Podczas przeprowadzania analiz należy 
zwrócić uwagę, aby nie zamienić zakrę-
tek butelek z odczynnikami. 
 

Roztwory odczynników chemicznych 
należy przechowywać w możliwie ciem-
nym i suchym miejscu. 
 

Wskazówki bezpieczeństwa 
 

Część roztworów odczynników jest 
kwaśna lub zasadowa i mocno żrąca. 
Przy obchodzeniu się z nimi należy 
unikać kontaktu ze skórą.  
 
 

 
Rozpryskany roztwór należy natych-
miast zmyć dużą ilością wody. Rezultaty 
pomiarowe należy zapisywać w specjal-
nym zeszycie. Umożliwia to stały prze-
gląd i ukazuje bieżący stan instalacji. 
Odchylenia od ustalonych parametrów 
mogą być w ten sposób natychmiast 
zauważone         i uwzględnione w eks-
ploatacji. 
 
          XI - substancja 

  drażniąca 
 
Zawiera: dwubutanonoxim. 
 

R 36: 
R 43: 
 
S 2: 
S 23: 
S 24: 
S 26: 
 
 
S 28: 
 
 

Podrażnia oczy. 
Możliwe wystąpienie objawów 
uczulenia na skórze. 
Chronić przed dostępem dzieci. 
Nie wdychać oparów. 
Unikać kontaktu ze skórą. 
Po dostaniu się preparatu do 
oczu należy przemyć je do-
kładnie wodą. 
Po zanieczyszczeniu skóry – 
należy umyć dokładnie pod 
bieżącą wodą. 

 

Substancji nie należy mieszać z innymi 
chemikaliami. 
 

4.2 Przeprowadzenie badania 
 

1. Próbkę wody należy koniecznie 
schłodzić do temperatury 20 oC. 

2. Komparator napełnić próbką wody 
aż do górnego oznaczenia. 

3. Dodać 7 kropli odczynnika 1 i za-
mieszać. 

4. Dodać 7 kropli odczynnika 2 i za-
mieszać. 

5. Po ok. 10 min. należy przeprowa-
dzić porównanie kolorów ze skalą 
barwną. Odczytana wartość 
(DEHA-) pomnożona przez faktor 
10 określa zawartość PIK M/MA w 
mg/l. W przypadku małych ilości 
wody należy za komparatorem 
przyłożyć białą kartkę (5-10 cm), 
celem ułatwienia odczytu. Jeśli ba-
dana próbka wody zawiera żelazo, 
należy uzupełnić test w następujący 
sposób: 

6. Przy pomocy kwasu solnego ustalić 
odczyn pH badanej wody na 4,5. 

7. Dodać 5 kropli odczynnika 2 i wy-
mieszać. 

8. Po 10 min. przeprowadzić porów-
nanie kolorów, tak jak opisano w 
punkcie 5. 

 

 
 
9. Wartość uzyskana w punkcie 5, 

odjęta od wartości (DEHA-) i po-
mnożona przez współczynnik 10          
z punktu 8 określa zawartość PIK 
M/MA w mg/l. 

10. Komparator i pokrywkę należy po 
użyciu przepłukać czystą wodą. 

 

Szczególne wskazówki: 
 

Jeżeli przekroczony zostałby zakres 
pomiarowy komparatora, należy roz-
cieńczyć pobraną próbkę (np. 10 ml 
pobranej wody + 15 ml wody destylo-
wanej). Otrzymaną w wyniku badania 
wartość należy następnie pomnożyć 
przez 2,5. 
 

5. Składowanie 
 

Preparat nie jest przeznaczony do uzdat-
niania wody pitnej. 
 

RONDOPHOS PIK MA należy prze-
chowywać oddzielnie od produktów 
spożywczych, napojów i pasz, w po-
mieszczeniach  niedostępnych dla dzie-
ci. 
Temperatura składowania:  
od:  + 5 °C  do:  + 50 °C.  
 

Ponieważ przy wyższych lub niższych 
temperaturach może nastąpić rozwar-
stwienie emulsji, pojemniki przed uży-
ciem należy energicznie wstrząsnąć. 
 

6. Opakowanie 
 

Forma dostawy:   kanister 20 kg 
numer zamówienia: 18079 
 

Zalecane wyposażenie dodatkowe: 
 

Testkit PIK M/MA 
numer zamówienia: 18960 
 

Zabrania się wylewania zużytej substan-
cji do kanalizacji, WC lub łączenia          
z innymi odpadkami z gospodarstwa 
domowego. 
 

Zbiornik (kanister) z polietylenu – po 
opróżnieniu i oczyszczeniu można użyć 
ponownie lub po dokładnym umyciu 
oddać do punktu zbiorczego surowców 
wtórnych. 
 

Dodatkowe wskazówki znajdują się na 
opakowaniu produktu. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


