
 
TECHNIKAI ADATLAP 

 
 

UNIFLOC – 5FA  
Vas és alumínium sók vizes oldata 

 

 
Termékleírás: 
 
Az UNIFLOC–5FA koaguláló-, illetve flokkulálószer, valamint foszfor megkötő anyag 
elsősorban a szennyvíztisztítás részére. Felhasználható - többek között - ipari és kommunális 
szennyvizek foszfortartalmának eltávolítására azáltal, hogy az oldott foszfátokkal oldhatatlan 
vas-foszfát csapadékot képez. Az ipari és kommunális szennyvíztisztítás során keletkező 
iszapok víztelenítésénél mésszel és/vagy polimer flokkulánsokkal együtt adagolva javítja a 
gépi iszapvíztelenítést, különösen a kamrás szűrőpréseknél. 

Alkalmazásával megszüntethetők a különféle eredetű fonalasodással együtt járó problémák, 
amelyet az UNIFLOC–5FA az iszapülepedés javításával, a szulfidok megkötésével, valamint 
az alumínium sók fonalasodást gátló hatásának eredményeképpen ér el. 

 
 

A termék tulajdonságai 
 

 
 Összetétel: vas és alumínium sók keveréke 

 Megjelenés: sötétbarna, kissé viszkózus folyadék 

 Sűrűség:                                       ~1,30 ± 0,02 kg/dm3 

 pH-érték (hígítatlan):  < 1 

 Összes kation-tartalom: 1,7 – 1,9 mól/liter 

 Oldhatóság: vízben jól oldódik 

 Kristályosodás: – 20 ºC alatt 

 Gyúlékonyság: nem éghető 
 Hőbomlás: 200 ºC felett   
 

 

Alkalmazás  
 

 
Adagolás módja: 
  
Az UNIFLOC–5FA adagolható hígítás nélkül, vagy tetszőlegesen hígított oldatként.   
 

Az UNIFLOC–5FA adagolás helye: 
 

Ülepedést javító anyagként történő adagolás esetén a gyorsbekeverő előtt, annak hiányában a 
nyomás alatti nyersvízvezetékbe.  



Kommunális szennyvizeknél foszformentesítés esetén annak módjától függően a rács után, 
vagy a levegőztető medencébe. 
 

Adagolandó mennyiség: 
 

Szennyvízkezelésnél a szennyezettségtől és a tisztítási igénytől függően egyedileg kell 
optimalizálni a vegyszer mennyiségét.  

Egyéb ipari alkalmazások esetén az esetleg alkalmazott egyéb kemikáliákkal összhangban, 
egyedileg történik az adagolás meghatározása. 
 

 

Tárolás, csomagolás  
 

 

Tárolás: 
 

Az UNIFLOC–5FA száraz, hűvös, és jól szellőztethető helyen tárolható. Az anyag nem 
fagyveszélyes, de -10 ºC alatt nem célszerű a szabadban tárolni. Magas hőmérsékleti hatásnak 
(>50 ºC) tartósan ne tegyük ki. A használaton kívüli edényeket zárva kell tartani. 
 

Csomagolás: 
 

20 és 50 literes kanna, 1000 literes IBC konténer 

Az anyag tárolására, szállítására használt tartályok, csővezetékek és szerelvények ajánlott 
szerkezeti anyaga: gumi, polipropilén, polietilén, PVC, teflon. 
 

 

Munka- és környezetvédelem 
 

 

Az anyag erősen maró tulajdonságú. 

El kell kerülni a bőrre, szembe és ruházatra jutását, az anyaggal való közvetlen érintkezést 
meg kell akadályozni. Munkavégzés közben az egyéni védőeszközöket kell viselni. 

Erősen korrozív folyadék, az elfolyás megakadályozandó. Kerülni kell az anyag élővízbe, 
talajba, csatornába jutását. Savasan hidrolizáló oldat, a hidrolízis során keletkező sósav (HCl) 
a vízi élővilágra káros. A kiömlött anyagot mészkő őrleménnyel történő semlegesítés után 
össze kell gyűjteni. A keletkezett hulladékot kémiai hulladékként kell kezelni. 
 

A felhasználáshoz kapcsolódó egyéb információkat a termék Biztonsági adatlapja 
tartalmazza. 

 
 

Gyártó / forgalmazó:  
UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 6760 Kistelek, Tanya 491. 

Marketing Iroda 8600 Siófok Széchenyi u 8- 10. Tel/fax: 84/510 - 664, -665, 30/9596-047 
www.unichem.hu 

 
 


