
rozwiązania dla domu i przemysłu

Preparaty chemiczne BWT do:
n instalacji centralnego ogrzewania,
n układów wody lodowej,
n kotłów parowych, 
n układów wież chłodniczych.

Preparaty chemiczne
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Linia preparatów SoluTECH to rozwiązanie większości problemów związanych z systemem c.o.

Problem Diagnoza Rozwiązanie Zapobieganie

Nowa instalacja Pasywuje powierzchnie
Usuwa z rur istniejące osady soluTECH Czyszczenie soluTECH Zabezpieczenie

Spadek wydajności Osady wapienne, błoto, szlam soluTECH Czyszczenie soluTECH Zabezpieczenie

Korozja grzejników Korozja galwaniczna soluTECH Czyszczenie soluTECH Zabezpieczenie

Zimne grzejniki w ich 
dolnej części

Błoto szlam i zła cyrkulacja  
w systemie soluTECH Czyszczenie soluTECH Zabezpieczenie

Pompa cyrkulacyjna pracuje 
nieprawidłowo Błoto szlam lub osady korozji soluTECH Czyszczenie soluTECH Całkowita Ochrona

Zimne obszary w układzie 
z pompą ciepła Błoto, szlam i bakterie soluTECH Czyszczenie soluTECH Całkowita Ochrona

Przecieki Nieszczelność lub performacja soluTECH Uszczelniacz soluTECH Uszczelniacz

Linia preparatów SoluTECH - ochrona instalacji centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie to powszechnie stosowany system
ogrzewania domów jednorodzinnych. To właśnie dzięki
instalacji c.o. możemy się cieszyć ciepłem w naszym 
domu, gdy na zewnątrz panuje zimowa zawierucha. 

Aby układ c.o. mógł pracować prawidłowo konieczna jest 
jego ochrona przed zanieczyszczeniami, korozją  
i tworzeniem się kamienia. 

Linia preparatów SoluTECH została stworzona z myślą  
o tym, aby skutecznie i łatwo chronić system centralnego 
ogrzewania. Preparaty SoluTECH zapobiegają  
powstawaniu kamienia kotłowego, korozji oraz  
zatrzymują rozwój bakterii. Świetnie nadają się do 
każdego rodzaju instalacji, nawet tej zawierającej części 
aluminiowe.

Zalety preparatów SoluTECH

 Gotowe do użycia roztwory, nie wymagające 
rozcieńczenia

� Kompatybilne z metalami lekkimi: aluminium i miedzią

� Zwiększające wydajność pracy kotła i układu 
centralnego ogrzewania

� Zabezpieczające przed korozją, osadami, przeciekami

� Stabilne w wysokich temperaturach

� Proste dozowanie – 500 ml SoluTECH wystarczy na 
100 l objętości systemu c.o.
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SoluTECH Zabezpieczenie

Zabezpiecza przed przeciekami i 
korozją rury z miedzi, stali, aluminium 
oraz zapobiega gromadzeniu się 
gazów już po zastosowaniu jednego 
opakowania: 0,5 litra wystarcza aby 
skutecznie zabezpieczyć cały dom*.

* Rekomendowana ilość dla systemu grzewczego o objętości do 100 litrów

SoluTECH Całkowita Ochrona
Chroni układ pompy ciepła przed 
osadami mineralnymi i korozją. 
Poprawia transfer ciepła w układzie. 
Ogranicza korozję metali w tym 
aluminium, stali, miedzi i innych 
stopów. 0,5 litra wystarcza aby 
skutecznie zabezpieczyć cały dom*.

* Rekomendowana ilość dla systemu grzewczego o objętości do 100 litrów

SoluTECH Czyszczenie

Czyści rury usuwając: osady kamienia 
nie przywarte do instalacji, szlam, 
błoto, cząstki rozproszone już po 
zastosowaniu jednego opakowania: 
0,5 litra wystarcza żeby skutecznie 
zabezpieczyć cały dom*.

* Rekomendowana ilość dla systemu grzewczego o objętości do 100 litrów

SoluTECH Uszczelniacz
Środek uszczelniający drobne 
przecieki w systemach c.o. 
Do stosowania w instalacjach 
wielomateriałowych, także tych 
zawierających aluminium. Nie 
wpływa na pracę pomp i zaworów. 

 

Łatwe dozowanie 
1 butelka 500 ml wystarcza do ochrony 

centralnego ogrzewania o pojemności 100 l  

OCHRONA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Działanie antykorozyjne • •
Ochrona przed powstawaniem gazu • • •
Ochrona przed powstawaniem kamienia • •
Ochrona instalacji z aluminium 
Kompatybilny ze wszystkimi metalami • • • •
Ochrona przed algami i bakteriami • •
Ochrona przed szlamem •
Usuwanie szlamu, kamienia, tlenu, alg, 
zanieczyszczeń •
Poprawia wymianę ciepła • • •
Uszczelnia przecieki •

Tester SoluTECH
Zestaw analityczny SoluTECH 10 do analizy molibdenianów oraz pH wody. Przeznaczony do kontroli 
parametrów wody po zastosowaniu preparatu SoluTECH Zabezpieczenie lub SoluTECH Całkowita 
Ochrona przez pomiar ilości molibdenianów w obiegu grzewczym.
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Preparaty do zamkniętych układów grzewczych i wody lodowej

Woda w obwodach zamkniętych (woda lodowa, ciepła 
lub gorąca), w przypadku braku jej prawidłowego 
uzdatniania, może powodować erozję, korozję i kamień 
wpływający niekorzystnie na wszystkie elementy układu 
(generatory, wymienniki ciepła, rury, pompy obiegowe). 
Aby temu zapobiec zaleca się stosowanie preparatów 
chemicznych wspomagających pracę zamkniętych 
układów grzewczych i wody lodowej. 

Dodatek substancji chemicznych pozwala na:
n przygotowanie powierzchni poprzez tworzenie 

filmu pasywującego,
n wprowadzenie selektywnych inhibitorów korozji 

aby uniknąć wżerów, korozji galwanicznej  

i elektrochemicznej, które mogą występować  
w układach multimetalowych

n utrzymanie czystych powierzchni stosując 
odpowiednie środki dyspergujące.

n wiązanie tlenu. 

Preparaty dostępne w ofercie BWT Polska:
n odszlamiające i antykorozyjne, zapobiegające 

odkładaniu się kamienia w układach wody lodowej 
lub gorącej,

n inhibitory korozji do każdego metalu w tym 
aluminium,

n dyspergenty i bio dyspergenty

UKŁADY ZAMKNIĘTE

Uzdatnianie

Odszlamianie Biocydy
Hermetic - 
multimetal 

bez aluminum

BWT CC - 1001
(aluminium)

BWT CC - 1002
(bez aluminium)

BWT Bio A2
BWT Bio D2

BWT CC-1002BWT SH-1004
lub SH 1005

Niska temperatura Układ grzewczy

Multimetal 
bez aluminum

Aluminium Woda 
niezmiękczona

BWT CC -1001BWT CC - 1002 BWT CC - 1003

Non hermetic - 
multimetal 

bez aluminum

Non hermetic - 
multimetal 
z aluminum

BWT CC-1001

WODA SUROWA
ZALECANA ZMIĘKCZONA

Zawór 
rozprężny

Displacement Tank for 
chemicals injec�ons

CONDENSER

EVAPORATOR

WODA 
LODOWA

UKŁAD 
GRZEWCZY 

KOCIOŁ

Blowdown

Non-return valve

Zawór 
zwrotny

Zawór 
zwrotny

ZBIORNIK NA 
PREPARATY 

CHEMICZNE

ZBIORNIK NA 
PREPARATY 

CHEMICZNE

Schemat zamkniętego układu 
grzewczego i wody lodowej.
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BWT CC-1001 - antykorozyjny, antyosadowy

Płynny preparat na bazie składników 
organicznych i mineralnych inhibitorów 
korozji. Zapobiega powstawaniu osadów 
kamienia. Szeroki zakres wydajności od 
metali żelaznych do stopów miedzi. 

Zastosowanie:
zamknięte obwody wody chłodniczej, lodowej, 
zmiękczonej i mieszanej, także te z aluminium.

Zalety:
 niska dawka skutecznie chroni przed korozją  

i osadzaniem się kamienia, również w przypadku 
obecności tlenu,

 preparat łatwy w użyciu,
 stabilny w wysokiej temperaturze.

BWT CC 1001
opakowanie 10 kg 25 kg 250 kg
termin ważności 24 miesięcy
gęstość  +/- 0,02 kg/l 1,16
pH +/- 0,5 7,9

substancja aktywna molibdeniany , fosforany mineralne, 
inhibitor miedzi, poliakrylany

BWT CC-1002 - antykorozyjny, antyosadowy

Płynny preparat na bazie składników 
organicznych i mineralnych inhibitorów 
korozji. Zapobiega powstawaniu osadów 
kamienia. Szeroki zakres wydajności od 
metali żelaznych do stopów miedzi. 

Zastosowanie:
zamknięte obwody wody chłodniczej, lodowej, 
zmiękczonej i mieszanej lub układy o niskim 
współczynniku przepływu wody zasilającej; do 
stosowania w układach bez aluminium

Zalety:
	niska dawka skutecznie chroni przed korozją  

i osadzaniem się kamienia, również w przypadku 
obecności tlenu,

	zawartość soli buforowej ułatwia uzyskanie 
optymalnej wartości pH, 

	stabilny w wysokiej temperaturze.
BWT CC-1002
opakowanie 20 kg 200 kg
termin ważności 24 miesięcy
gęstość  +/- 0,02 kg/l 1,10
pH +/- 0,5 12,0

substancja aktywna molibdeniany , fosforany mineralne, 
inhibitor miedzi, poliakrylany

BWT SH-1004 - antykorozyjny, dyspergujący

Ciekły preparat na bazie środków 
alkalizujących i fosforanowych. Reduktor 
tlenu, działa dyspergująco, tworząc film 
ochronny na powierzchni metalu.

Zastosowanie: 
obiegi wody ciepłej procesowej lub zamknięte obiegi 
wody ciepłej i zimnej; do stosowania w układach bez 
zawartości materiałów miedzianych.

Zalety: 
	niska dawka skutecznie chroni przed korozją  

i osadzaniem się kamienia, również w przypadku 
obecności tlenu,

	stabilny w wysokiej temperaturze.

BWT SH-1004
opakowanie 20 kg 200 kg
termin ważności 12 miesięcy
gęstość  +/- 0,02 kg/l 1,16
pH +/- 0,5 >12

substancja aktywna siarczyny, organiczne 
fosforany, poliakrylany

BWT SH-1005 - antykorozyjny, antyosadowy

Preparat dyspergujący osad, redukujący tlen 
i neutralizujący CO2. Chroni przed korozją 
obwody stalowe i części miedziane.

Zastosowanie:
obiegi wody ciepłej i gorącej oraz niskociśnieniowe 
kotły parowe. 

Zalety:
	niska dawka skutecznie chroni przed korozją i 

osadzaniem się kamienia, również w obecności 
tlenu.

	zawartość tanin pozwalająca na dawkowanie BWT 
SH 1005 poprzez wizualną kontrolę

	gwarantuje ochronę stalowych i miedzianych 
obwodów grzewczych z wyjątkiem metali, które nie 
tolerują pH powyżej 9, np.: aluminium

BWT SH 1005
opakowanie 20 kg 200 kg
termin ważności 12 miesięcy
gęstość  +/- 0,02 kg/l 1,16
pH +/- 0,5 >12

substancja aktywna siarczyny, organiczne fosforany, 
poliakrylany , inhibitor miedzi

Preparaty chemiczne BWT do układów zamkniętych:
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Preparaty do kotłów parowych i wież chłodniczych 

Woda stosowana w układach kotłów parowych i układach 
chłodniczych, nawet poddana wstępnemu procesowi 
uzdatniania przez odwróconą osmozę, nie powinna być 
stosowana do kotłów parowych i wież chłodniczych, 
ponieważ może powodować korozję, obniżenie odczynu 
pH, rozwój życia bakteriologicznego, alg, Legionelli.  
Jedynym sposobem zapewniającym optymalne 
funkcjonowanie i trwałość urządzeń (kotły parowe, wieże 
chłodnicze, generatory, rury) jest właściwe 
kondycjonowanie wody poprzez odpowiednie dodatki 
chemiczne. 

Preparaty dostępne w ofercie BWT Polska:
n zapobiegające korozji i odkładaniu się kamienia na 

generatorach,

n do uzdatniania kondensatu

n do produkcji pary, która ma kontakt z żywnością 
(FDA),

n dyspergenty i bio dyspergenty

n czynniki biobójcze

BWT SH-1001 i BWT SH-1002
Preparaty redukujące rozpuszczony tlen, 
ograniczające osadzanie się kamienia kotłowego, 
umożliwiające tworzenie się ochronnej warstwy 
antykorozyjnej. 
Produkty zatwierdzone do stosowania w produkcji 
pary wykorzystywanej w przygotowaniu żywności 
(ref. FDA 21-173.310). Posiadają atest PZH

BWT SH-1001 nie zawiera amin, BWT SH 1002 zawiera aminy

BWT SH-1003
Środek do ochrony generatorów par, chroni przed 
korozją i gromadzeniem się kamienia kotłowego. 
Polecany do kotłów nisko i średnio ciśnieniowych. 
Nie jest przeznaczony do kotłów w których para 
ma kontakt z żywnością.

 

BWT SH-2001
Preparat o działaniu alkalizującym, fosforanującym  
i dyspergującym. Zalecany do naturalnie miękkiej 
wody lub zmiękczonej i zdemineralizowanej lub 
pozbawionej dwutlenku węgla dla kotłów nisko, 
średnio i wysoko ciśnieniowych. 
Produkt zatwierdzony do stosowania w produkcji 
pary wykorzystywanej w przygotowaniu żywności 
(ref. FDA 21-173.310)

BWT SH-7001
Środek do ochrony generatorów par, chroni przed 
korozją i gromadzeniem się kamienia kotłowego. 
BWT SH-1003 jest szczególnie odpowiedni dla 
kotłów nisko i średnio ciśnieniowych.
Produkt zatwierdzony do stosowania w produkcji 
pary wykorzystywanej w przygotowaniu żywności 
(ref. FDA 21-173.310)

Preparaty chemiczne BWT do kotłów parowych:

Parametr BWT SH 1001 BWT SH 1002 BWT SH 1003 BWT SH 2001 BWT SH 7001
opakowanie 25 kg lub 250 kg 25 kg lub 250 kg 25 kg lub 250 kg 25 kg lub 250 kg 25 kg lub 250 kg
termin ważności 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 24 miesiące 12 miesięcy
gęstość  +/- 0,02 kg/l 1,31 1,25 1,2 1,38 1,24
pH +/- 0,5 12 8,0 9,5 15,9 4,0

substancja aktywna siarczyny fosforany 
poliakrylany

siarczyny fosforany 
poliakrylany lotne aminy

mineralne 
fosforany poliakrylany siarczyny

PRODUKCJA PARY

Wielofunkcyjne

Nie dla 
produktów 

spożywczych

BWT SH-1003

Jedna funkcja

Dla produktów 
spożywczych
z aminami

Dla produktów 
spożywczych

bez amin

Wiązanie 
tlenu

Fosforany
AlkalizacjaAminy

BWT SH-1002 BWT SH-1001

BWT SH-7001

BWT SH-7002 (non FG)
BWT SH-7003 (FG)

BWT SH-2001

UKŁADY CHŁODZENIA

Ochrona przeciw 
powstawaniu kamienia DezynfekcjaOchrona antykorozyjna 

i przeciwdepozytowa

Woda częściowo 
zmiękczona

Woda 
po R/O

Woda 
agresywna

Woda surowa
lub zmiękczona

Dezynfekcja 
szokowa 

BWT CS-1003
BWT Bio A2 

lub 
BWT Bio D2

BWT CS - 1003 
lub 

BWT CS - 1002
BWT CS-1001BWT CS-2001
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Zawór 
zwrotny

Kontrola 
odsalania

Wymiennik ciepła

Pomiar 
zasolenia

WODA 
SUROWA

Zawór 
rozprężny

BIOCYDYINHIBITOR

Schemat układu 
chłodniczego

Parowanie

Odsalanie
Pompa

Woda zasilająca

Obieg pary Strata pary

KOTŁY PAROWE

WODA 
SUROWA

ZBIORNIK

PREPARATY CHEMICZNE

Schemat instalacji 
kotła parowego

Preparaty chemiczne BWT do układów chłodniczych:
BWT CS-1001 

Preparat o działaniu antykorozyjnym oraz 
przeciwdziałający powstawaniu kamienia. 
Przeznaczony do układów chłodniczych zasilanych 
w wodę zmiękczoną lub po odwróconej osmozie.

BWT CS-1002
Preparat o działaniu antykorozyjnym oraz 
przeciwdziałający powstawaniu kamienia. 
Przeznaczony do wyparnych układów chłodniczych 
zasilanych w wodę zmiękczoną.

BWT CS-1003 
Preparat o działaniu antykorozyjnym oraz 
przeciwdziałający powstawaniu kamienia. 
Przeznaczony do wyparnych układów chłodniczych 
zasilanych w wodę zmiękczoną lub agresywną.

BWT CS-2001

Preparat przeciwdziałający powstawaniu kamienia. 
Przeznaczony do wyparnych układów chłodniczych 
zasilanych w wodę zmiękczoną lub agresywną.

Parametr BWT CS 1001 BWT CS 1002 BWT CS 1003 BWT CS 2001
opakowanie 20 kg lub 200 kg 20 kg lub 200 kg 20 kg lub 200 kg 25 kg lub 250 kg
termin ważności 18 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 18 miesięcy
gęstość  +/- 0,02 kg/l 1,17 1,10 1,15 1,18
pH +/- 0,5 2,8 13,7 1,2 7,0

substancja aktywna sole cynku, 
polimery akrylowe

poliakrylany, 
inhibitory miedzi

mineralne i organiczne 
fosforany, poliakrylany i 

inhibitor miedzi

organiczne fosforany  
i poliakrylany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, parametrów technicznych, 
wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów bez uprzedniego powiadamiania. Wygląd produktów może odbiegać od 
zamieszczonych zdjęć. Zastrzegamy sobie możliwość błędów w opisie i błędów drukarskich. 



www.bwt.pl

Grupa Best Water Technology to europejski lider technologii 
uzdatniania wody oraz 2.700 pracowników m.in 
doświadczonych serwisantów, instalatorów projektantów, 
architektów i ekspertów oraz sieć partnerów współpracujących.  
Firma BWT to także dział R & D (badania & rozwój), 
który, stosując najnowocześniejsze metody, 
opracowuje nowe procesy i materiały, 
stawiając sobie za cel tworzenie 
najbardziej ekologicznych i 
ekonomicznych produktów. 
Najważniejszym aspektem 
tej pracy jest zmniejszenie 
zużycia materiałów 
eksploatacyjnych oraz 
energii, a tym samym 
redukcja emisji CO2.

Firma BWT wyznacza 
standardy tam, gdzie chodzi o 
uzdatnianie wody, niezależnie 
od tego czy jest to wejście 
wody pitnej w instalacji domowej 
(„Point of Entry”), czy miejsce poboru 
wody („Point of Use”). Proponowane 
przez nas rozwiązania sprawdzają się zarówno 
podczas uzdatniania wody pitnej, mineralnej czy ultraczystej 
dla farmacji, jak i podczas uzdatniania wody basenowej, 
grzewczej, procesowej kotłowej i lodowej oraz wykorzystywanej 

w klimatyzacji. Dzięki znajomości nowych  technologii 
uzdatniania wody gwarantujemy naszym klientom najwyższy 
wymiar bezpieczeństwa, higienę i zdrowie. Stosowane 
przez nas rozwiązania  to między innymi: SEPTRON®, 

moduł do elektrodejonizacji (EDI) o światowym zasięgu 
ze spiralnymi zwojami, proces MDA (aktywacja 

tlenku manganu) do skutecznego usuwania 
manganu, dwubiegunowa technologia 

AQA total do ochrony przed osadami 
wapnia bez użycia chemikaliów, 
SANISAL – sól do regeneracji 
zmiękczaczy mająca jednocześnie 
właściwości dezynfekujące oraz 
nowa rewolucyjna technologia Mg2+ 

poprawiająca smak filtrowanej wody 
oraz kawy i herbaty. Stosując jedyne w 
swoim rodzaju membrany o wysokiej 

wydajności, BWT przyczynia się do 
czystego zasilania energetycznego na 

miarę XXI wieku.

Nasze hasło przewodnie BWT - For You and 
Planet Blue wyraża dążenie do zaoferowania 

klientom najlepszych produktów, urządzeń, i usług w 
dziedzinie uzdatniania wody, przy jednoczesnym zapewnieniu 
ochrony światowych zasobów znajdujących się na naszej 
niebieskiej planecie.

BWT Polska Sp. z o.o. 
ul. Połczyńska 116  
01-304 Warszawa
tel.: +48 22 533 57 00
e-mail: bwt@bwt.pl

Grupa BWT 


