
VÝHODY
• Vysoký stupeň aktivity a rychlosti

úpravy, umožňující vysoký průtok
• Vysoký výkon ... použití malého

množství chemikálií

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
• Barva: nahnědlá bílá
• Sypná hustota: 75 liber / krychlová

stopa
• Rozměr ok: 6 x 16
• Měrná hmotnost: 3,6 g/cm3

• Efektivní velikost: 1,4 mm
• Koeficient uniformity: 1,7
• Složení: MgO minimálně 97 %

PROVOZNÍ PODMÍNKY
• Umístění za aplikací je obecně

dostatečné při vodě s tvrdostí nižší než
pět grains/gal nebo při kombinaci s
kalcitem 50-50. Umístění před aplikací
se obecně doporučuje při tvrdosti
překračující pět grains/gal pro zabránění
cementace corosexového lože.

• Používejte rozvody, navržené pro
umístění před aplikací.

• Doporučuje se štěrkové nosné lože.
• Rozsah pH vody: 4,5-6,0
• Hloubka lože: 24-30 palců
• Rezerva hloubky zásobníku: 50 %

hloubky lože (minimálně)
• Provádějte časté zpětné proplachování

pro zabránění možné cementaci.
• Rychlost zpětného proplachování: 10-12

galonů za minutu na čtvereční stopu
• Provozní průtok: 5-6 galonů za minutu

na čtvereční stopu, dá se ale upravit pro
přizpůsobení místním podmínkám

• Maximální dávkování 100 mg/l

Clack Corosex® je speciálním způsobem zpracované, tvrdé
magnesium v podobě lože, upravené pro používání ve filtrech pro
neutralizaci kyselosti zvyšováním hodnoty pH.

 Corosex®
Neutralizací volného kysličníku uhličitého

ve vodě může Corosex upravit podmínky
kyselosti vody a snížit její korozivnost.
Corosex, vysoce reaktivní oxid hořečnatý,
se používá s vysokou účinností při potřebě
značné úpravy pH nebo při vysokých
průtocích. Úprava pH a spotřeba média je
ovlivňována řadou proměnných závislých
na chemii vody. Vzhledem k rozpustnosti v
kyselém prostředí se Corosex pomalu
spotřebovává a musí se pravidelně
doplňovat.

Při stejné hmotnosti je oxid hořečnatý
schopný neutralizovat pětkrát vyšší kyselost
než uhličitan vápenatý. To vede ke značně
snížené spotřebě chemikálií pro stejnou
úpravu pH. Prosím pozor: za určitých, zřídka
se vyskytujících podmínek, může Corosex
vést k nadměrné úpravě pH a vytvářet
vysoce zásadité podmínky (vysoké pH).

Za určitých podmínek tvrdosti může
úprava pH vést k uvolňování minerálů,
způsobujících tvrdost, z roztoku, což
následně vede k cementaci nebo solidifikaci
corosexového minerálního lože. Použití
před aplikací se obecně doporučuje při
tvrdosti překračující pět grains na galon.
(Vždy používejte vstupní filtr před
systémem před aplikací pro zabránění
zanesení spodního rozvodného síta.)

Vzhledem k tomu, že kysličník hořečnatý
v corosexu neutralizuje vodu, zvyšuje se
tvrdost a za neutralizačním filtrem může
být nutné použít změkčovač.

Corosex je možno účinně kombinovat s
prostředkem Clack Calcite, pro spojení
vysokoprůtokových neutralizačních
vlastností Corosexu s pomalejší reakcí
nízkoprůtokových vlastností kalcitu, pro
snížení potenciálně vysokých základních
vlastností, vedoucích k nadměrné úpravě pH.
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Pokles tlaku při provozním průtoku
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Průtok
(galony za minutu / čtvereční stopa plochy lože)

Expanze lože při zpětném proplachování
V důsledku vysoké hustoty a velkého
rozměru částic Corosexu je nové lože
obtížné expandovat, ale přesto je stále
nutné provádět zpětné proplachování
pro zachování čistoty lože. V průběhu
času, jak dochází ke spotřebě média,
se velikost částic zmenšuje a při
zpětném proplachování dochází k
expanzi lože.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Č. dílu Popis Krychlová stopa/pytel Wt./Cu. Ft.* Pytle na paletu Váha na paletu Rozměry palety

A8011 Corosex® 0,66 (50 liber) 75 liber 60 3050 liber 48” x 36” x 50”
*Váha na krychlovou stopu je přibližná.

FloMag® PWT 6x16 vyrábí
Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC.

Maximální dávkování je 100 mg/l.

FloMag® PWT 6x16 je obchodní značka a výrobek společnosti Martin Marietta Magnesia Specialties, LLC. Corosex® je federálně registrovaná obchodní značka
společnosti Clack Corporation. Corosex®je FloMag®PWT 6x16.

Informace a doporučení v této publikaci jsou založená na údajích, které považujeme za spolehlivé. Jsou poskytovány v dobré víře, avšak nepředstavují žádnou
záruku nebo zaručení výkonu, neboť podmínky a metody použití našich výrobků nejsou pod naší kontrolou. Z toho důvodu firma Clack neposkytuje na tento
výrobek žádné přímé ani nepřímé záruky jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné nepřímé záruky prodejnosti nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu.
Doporučujeme, aby uživatel zjistil použitelnost námi poskytovaných informací a vhodnost našich výrobků a jejich vlastností otestováním na jeho vlastním
zařízení. Technická data podléhají změnám bez oznámení.

Informace a doporučení, uvedená v této publikaci, by neměla být chápána jako doporučení k používání našich výrobků při porušování jakýchkoli patentů nebo
jako licence k používání jakýchkoli patentů vlastněných společností Clack Corporation.

Filtrační média, uvedená v této brožuře neodstraňují ani nezabíjejí bakterie. Nepoužívejte pro vodu, která není biologicky bezpečná nebo jejíž kvalita není
známá, bez odpovídající desinfekce, použité před nebo za systémem.

Clack nenese za žádných okolností odpovědnost za následné nebo náhodné škody, včetně mimo jiné ztráty zisku, způsobené používáním našich výrobků.

www.clackcorp.com
4462 DURAFORM LANE • WINDSOR, WISCONSIN 53598-9716 USA

telefon (608) 846-3010 fax (608) 846-2586 prodejní / zákaznický servis fax (800) 755-3010 Formulář č. 2616 • 9/19/2019

Certifikováno podle normy NSF/ANSI/CAN 60


