
SILIPHOS - ekonomický spôsob ochrany 
vodných systémov pred tvorbou vodného kameňa 

a koróziou, vhodný pre pitnú i úžitkovú vodu.

Chráni vodovodné systémy všetkých typov potrubí pred tvorbou  
inkrustov a koróziou. Šetri náklady na opravy alebo na výmenu  
potrubí,  boilerov,  ohrievačov,  kotlov,...  Šetri  energiu,  peniaze a  
celkovo predlžuje životnosť vodovodných inštalácii.

SILIPHOS sú  sklovité  polyfosfáty  s  obsahom kremičitanov  vo  forme   málo  rozpustných  sklovitých 
guličiek.  Aplikácia  sa  vykonáva  pomocou  dávkovačov  o  rôznom  objeme.  Dávkovače  (zásobníky) 
SILIPHOSu  môžu  byt'  inštalované  takmer  v  každom  vodovodnom  systéme.  Nevyžadujú  elektrickú 
inštaláciu ani čiastočnom spotrebovaní. Vo väčšine prípadov prírodná voda poškodzuje potrubia, boilery a 
ostatné zariadenia. Obsahuje vysoké množstvo rozpustených minerálnych látok, hlavne soli vápnika a 
horčíka. Takéto vody nazývame ako "tvrdé". Tvrdá  voda  vytvára nánosy (vodný kameň) a spôsobuje 
koróziu vodovodných systémov. To má za následok poškodzovanie vodovodných systémov a zvyšovanie  
spotreby energie.

SILIPHOS  zabraňuje  tvorbe  nánosov  a  korózii.  SILIPHOS  obsahuje  okrem 
fosfátov (P2O5 cca 63%) aj kremičitany (SiO2 cca 2,5%),   ktoré   na   kovových 
povrchoch vytvárajú tenkú ochrannú vrstvu a tým zabraňujú korózii. Koncentrácia 
SILIPHOSu 2-3 ppm je dostatočná pre zabezpečenie ochrany voči korózii aj voči 
inkrustom. SILIPHOS pomaly rozpúšťa v starších rozvodoch už vytvorené inkrusty 
a vrstvy oxidov železa. Použitie tohto spôsobu úpravy pri pitnej vode ale aj pri 
iných typoch vody je neškodné.

Komponenty SILIPHOSu spĺňajú predpisy FAO/WHO. SILIPHOS II  je certifikovaný podľa štandardu 
NSF - Štandard 60, USA. SILIPHOS spĺňajú predpisy FDA a ECM z 5.12 1989 a nemecké predpisy pre 
pitnú vodu z 12.12. 1990. Od roku 1992 je pri výrobe SILIPHOSu zavedený systém riadenia kvality  
výroby ISO 9001.

Dávkovanie: Dávkovače SILIPHOSu je potrebné doplniť  pri   spotrebovaní cca  1/3  náplne.
Veľkosť zásobníka závisí  od priemernej hodinovej spotreby (hodinový prietok).  Pri výbere zásobníka 
vhodnej veľkosti je potrebné vziať do úvahy priemerný hodinový prietok (nie maximálny!). Pri objeme 
dávkovača (množstve guličiek SILIPHOSU) 700g. je odporúčaný prietok 0,1-0,2 m3/hod. Nakoľko sa 
predpokladá stály prietok vody zmäkčovačom, v prípade dlhodobejšieho nepoužívania zmäkčovača (2-3 
týždne) odporúčame vybrať SILIPHOS-ové guličky zo zásobníka, vysušiť ich a skladovať na suchom 
mieste (inak hrozí ich rozpad a znehodnotenie).


