
   

BöttcherPro Calcit 
 

Употреба на втвърдителя за вода 
 
BöttcherPro Calcit е втвърдител за вода, който се използва при  вода получена чрез обратна осмоза 
или при много мека вода, за да се получи стандартна твърдост на водата.  
 
Приложение: 
При процеса на обратна осмоза всички минерални соли и микроорганизми/водорасли се премахват 
от водата. Преди употреба в овлажняващи разтвори, водата без соли от устройството за обратна 
осмоза трябва да бъде повторно втвърдена със специален втвърдител до оптимална твърдост 
между 8 и 10° dH (обща немска твърдост). Втвърдителят за вода BöttcherPro Calcit се добавя в 
дозировка от 0.5 % към водата получена чрез обратна осмоза или към меката вода в захранващите 
тръбопроводи към циркулационната система чрез употребата на автоматични дозиращи помпи.   
BöttcherPro Calcit работи най-добре с добавки за вода BöttcherFount. След прибавяне на  BöttcherPro 
Calcit, добавката за вода се вкарва в захранващите тръбопроводи чрез автоматична дозираща помпа 
настроена на 2 до 3 % към втвърдената вода, която след това се използва в циркулационната 
система за овлажняващ разтвор.  
 
 
 
 

 



   
 

Характеристики: 

 

 За вода получена чрез обратна осмоза 

 За много мека вода (0 - 4° dH обща немска твърдост) 

 Дозировка 0.5 % 

 Подобрява отделянето във филтриращите устройства  

 Постоянна твърдост на водата от 10° dH (обща немска твърдост) 

 Не променя стойността на pH 

 Стабилизира баланса мастило-вода  

 Намалява емулгирането 
 

Влияние на твърдостта на водата 
 
Чрез прост тест могат да се демонстрират качествата на повторно втвърдената с BöttcherPro Calcit. 
Добавка за овлажняващ разтвор смесена с мека вода (или вода получена чрез обратна осмоза) се 
сипва в две купи.  Лявата купа не съдържа втвърдител за вода, дясната купа съдържа 5% втвърдител 
за вода BöttcherPro Calcit; капка мастило се пуска във всяка купа. След няколко минути капката 
мастило в лявата купа се разтваря, а капката мастило в дясната купа остава стабилна. Твърдостта на 
водата е много важна за емулгирането на мастилото.  В случаи при които мастилото се разтича 
балансът мастило/вода е нестабилен и нарастването на растеровата точка се увеличава. Чрез 
употребата на втвърдител за вода нарастването на растеровата точка се регулира  и контролира.  

 
 
Влияние на твърдостта на водата: 

 
                        В мека вода                                   В мека вода + BöttcherPro Calcit 

 

Цялата информация за нашите продукти е налична на www.boettcher-systems.com. 

 

 

http://www.boettcher-systems.com/

