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Incimaxx Aqua S-D   
 
 
 
Kuvaus: Hapan tuote juomavesijärjestelmien ja eläinten juomavesien 

puhdistukseen ja desinfiointiin  
 
 

Tuotteen edut: • Poistaa nopeasti ja tehokkaasti vesilinjoihin kerääntyneen kalkin ja 
levät 

 • Poistaa bilfilmin vesilinjoissa puhdistusvaiheessa ja auttaa 
ehkäisemään sen edelleen kertymistä, kun tuotetta käytetään 
desinfiointiaineena 

 • Erinomainen anti-mikrobinen teho mikro-organismeja vastaan 
juomavesijärjestelmissä ja eläinten juomavesissä 

• Tehokas matalalla pitoisuudella 
  • Tehokas ja vakaa stuetemperatur tai matalissa lämpötiloissa 

• Ei vaikuta juomaveden hajuun eikä makuun 
• Pienet käyttöpitoisuudet, ei toksikologista vaaraa 

   

   

Ominaisuudet 
Konsentraatti: Ulkonäkö: Kirkas, pistävänhajuinen väritön neste* 

Varastointilämpötila: -20 - +30 °C 
pH: 2,3 - 2,5 (100% 20°C:ssa) 
Liukenevuus: Liukenee hyvin veteen kaikissa olosuhteissa 

(20°C) 
Tiheys:  1.13 – 1.17 g/cm³ (20°C:ssa)* 
P-pitoisuus: 0,18% 
N-pitoisuus: 0,0% 
PAA-pitoisuus: Min. 8,0%* 
Leimahduspiste: 77°C 
 

Käyttöliuos: pH: 1,5 - 1,7 (1% liuos, 20 °C) 
 Johtokyky: 4,6-4,8 mS/cm (1%, 20 °C)* 
 
 
 * tulotarkastuksessa käytettävät parametrit 

  
Soveltuvuus 
materiaaleille: Noudatettaessa jäljempänä mainittuja ohjeita Incimaxx Aqua S-D 
 soveltuu seuraaville materiaaleille:  
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Huomio:  Incimaxx Aqua S-D –konsentraattia ei saa käyttää ruostumattomalle 
teräkselle! 

 
 
Metallit: Incimaxx Aqua S-D ei aiheuta korroosiota pinnoille tai putkille, jotka ovat 

ruostumatonta terästä tai krominikkeliterästä. Alumiinipinnoille ja putkille 
korroosiovaaraa ei ole käytettäessä 1 %:n konsentraattia vaikutusajan ollessa 
20 min.   

  
Incimaxx Aqua S-D:n käyttö pintojen ja putkien desinfiointiin, jotka on 
valmistettu sinkki- tai tinagalvanisoidusta teräksestä, normaaliteräksestä, 
kuparista ja kaikista vastaavista yhdistelmistä, ei ole suositeltavaa.  
Kuten kaikissa happamissa/hapettavissa desinfiointiaineissa, ei suositella 
seisontadesinfiointia pistekorroosion riskin vuoksi. Pitkä vaikutusaika, korkea 
klooripitoisuus vesijohtovedessä ja korkeissa lämpötiloissa edistävät 
pistekorroosiota.  
 
 

Muovit: Soveltuu hapettumista kestäville muoveille (esim. teflon, polyetyleeni) ja 
pakkausmateriaaleille (esim. EPDM) käytettäessä suositelluissa olosuhteissa.  
Konsentraatin kuljettamiseen suosittelemme putkia sekä pumppuja, joiden 
annostelupäät on valmistettu PVDF:stä ja PVC:stä  (materiaalit ja 
teflonputket). 

 
 
 
 
Korroosiotesti DIN 50905 Incimaxx Aqua S-D (g/m2 pr h 20°C:ssa ja 
16°d) 

 

Materiaali Konsentraatti 

 0,2% 1,0% 2,0% 

Alumiini 99,5 0,05 0,09 0,29 

Krominikkeliteräs 

DIN 1.4301, 1.4401, 1.4571 

0 0 0 

Ruostumaton teräs 0,41 2,23 4,19 

Sinkkigalvanisoitu rauta 3,2 9,35 18,70 

Kupari ja johdannaiset 1,32 11,75 25,00 
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Mikrobiologia: Incimaxx Aqua S-D:n bakterisidinen ja fungisidinen vaikutus  EN 1276:n ja   
EN 1650:n mukaan (puhtaat olosuhteet; 0,3 g/l naudan seerumialbumiinia – epäpuhtaat olosuhteet; 3 g/l naudan 
seerumialbumiinia) 
 
Bactericidal activity at 20oC 
According DIN EN 1276 (Suspension test) 
Test Organism Bacterial 

test 
suspension 

Contact 
time 

Test procedure at 
concentration % (v/v) 

clean conditions 

Test procedure at 
concentration % (v/v) 

dirty conditions 
 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,01 % 0,05 % 0,1 % 
Pseudomonas 
Aeroginosa 
ATCC 15442 

2,1 x 108 2 min 30 
sec 

<7,00 x 103 <7,00 x 103 >1,40 x 105 <7,00 x 103 2,37 x 104 >1,40 x 105 

Escherichia  
coli 
ATCC 10536 

1,8 x 108 2 min 30 
sec 

<6,00 x 103 >1,20 x 105 >1,20 x 105 <6,00 x 103 >1,20 x 105 >1,20 x 105 

Staphylococcus 
aureus 
ATCC 6538 

2,9 x 108 

 
1,9 x 108 

2 min 30 
sec 

<9,67 x 103 <9,67 x 103 >1,93 x 105  
 

<6,33 x 103 
 
 

>1,27 x 105 
 
 

>1,27 x 105 

Enterococcus 
hirae 
ATCC 10541 

1,9 x 108 
 

1,7 x 108 

2 min 30 
sec 

<6,33 x 103 <6,33 x 103 >1,27 x 105  
 

<5,67 x 103 
 
 

2,02 x 104 
 
 

>1,13 x 105 

Pseudomonas 
Aeroginosa 
ATCC 15442 

2,1 x 108 5 min <7,00 x 103 <7,00 x 103 >1,40 x 105 <7,00 x 103 3,36 x 104 >1,40 x 105 

Escherichia  
coli 
ATCC 10536 

1,8 x 108 5 min 8,12 x 103 >1,20 x 105 >1,20 x 105 <6,00 x 103 >1,20 x 105 >1,20 x 105 

Staphylococcus 
aureus 
ATCC 6538 

2,9 x 108 

 
1,9 x 108 

5 min <9,67 x 103 >1,93 x 105 >1,93 x 105  
 

<6,33 x 103 
 
 

>1,27 x 105 
 
 

>1,27 x 105 

Enterococcus 
hirae 
ATCC 10541 

1,9 x 108 
 

1,7 x 108 
5 min <6,33 x 103 1,81 x 105 >1,27 x 105  

 
<5,67 x 103 

 
 

6,67 x 104 
 
 

>1,13 x 105 

Fungicidal activity at 20oC 
According DIN EN 1650 (Suspension test) 
Test Organism Bacterial 

test 
suspension 

Contact 
time 

Test procedure at 
concentration % (v/v) 

clean conditions 

Test procedure at 
concentration % (v/v) 

dirty conditions 
 0,05 % 0,1 % 0,25 % 0,05 % 0,1 % 0,25 % 

Candida 
albicans 
ATCC 10231 

4,9 x 107 

 

2,9 x 107 
15 min <3,27 x 103 <3,27 x 103 >3,27 x 104  

 
<1,93 x 103 

 
 

3,30 x 103 
 
 

>1,93 x 104 

Aspergillus 
niger 
ATCC 16404 

 
 

2,1x 107 
15 min 1 % 1,25 % 1,5 % 0,05 % 0,1 % 0,25 % 

<1,40 x 103 1,93 x 103 >1,40 x 104 <1,40 x 103 >1,40 x 104 >1,40 x 104 

Candida 
albicans 
ATCC 10231 

4,9 x 107 

 

2,9 x 107 
20 min <3,27 x 103 4,50 x 103 >3,27 x 104  

 
<1,93 x 103 

 
 

8,66 x 103 
 
 

>1,93 x 104 

Aspergillus 
niger 
ATCC 16404 

 
 

2,1x 107 
20 min 1 % 1,25 % 1,5 % 0,05 % 0,1 % 0,25 % 

<1,40 x 103 8,57 x 103 >1,40 x 104 4,08 x 103 >1,40 x 104 >1,40 x 104 
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Ekologia: Incimaxx Aqua S-D koostuu ainesosista, jotka eivät ole ympäristölle
 haitallisia: 
  

• Komponentit hajoavat helposti CO2:ksi  ja vedeksi 
• Incimaxx Aqua S-D ei sisällä klooria eikä muodosta AOX-yhdisteitä 
• Incimaxx Aqua S-D ei sisällä fosfaatteja 

 

Käyttö: Incimaxx Aqua S-D poistaa tehokkaasti epäorgaanisia aineita putkista, 
juomakupeista ja juomanippeleistä. Käytettäessä juomavesijärjestelmissä 
sillä on kaksitehoinen vaikutus, vahva kalkinpoistokyky sekä tehokas 
vesijärjestelmän desinfiointi.  Käytettäessä eläinten läsnäollessa aktiiviset 
ainesosat auttavat poistamaan biofilmiä ja ylläpitämään sekä kontrolloimaan 
mikrobiologisesti vakaata juomaveden tasoa.  

 Tuotteen sisältämät eri hapot alentavat veden pH:ta. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että hapon lisääminen veteen yleensä parantaa eläinten 
terveyttä. 
 
Incimaxx Aqua S-D:n käyttö ei vaikuta juomaveden makuun eikä hajuun. 
 
Juomaveden desinfiointia varten tuote annostellaan jaksottaisesti Ecolabin 
suhteellisella annostelulaitteella tai jatkuvasti lineaarisena annosteluna: 
 
• Konsentraatti 100 - 300 ppm (0,1-0,3 litraa Incimaxx Aqua S-D:tä/1000 

litraa vettä) 
 

Vesijärjestelmien puhdistukseen ja desinfiointiin:  
 
• Järjestelmän desinfiointiin: Konsentraatti 0,25% (= 0,25 litraa Incimaxx 

Aqua S-D:tä/100 litraa vettä). Vaikutusaika vähintään 30 min., kierrätys ja 
perusteellinen huuhtelu.  

• Järjestelmän puhdistukseen ja desinfiointiin: Konsentraatti  1% (= 1 litra 
Incimaxx Aqua S-D:tä/100 litraa vettä). Vaikutusaika vähintään 60 min. 
Huuhtelu kovalla virtauksella.  

 
Incimaxx Aqua S-D:n optimaalisen käytön varmistamiseksi ota yhteys 
Ecolabin edustajaan tai  paikalliseen jälleenmyyjään. Säilytä konsentraattia 
alkuperäispakkauksessa äläkä koskaan sekoita sitä muiden tuotteiden 
kanssa.  
 

Tärkeää!                                       Kiinnitä huomiota erilaisten kemikaalien sekoittamiseen, mukaan lukien  
                                                     sekoittuminen viemärissä. Esimerkiksi voi muodostua vaarallista  
                                                            kloorikaasua, mikäli käytetään samanaikaisesti klooripitoisia ja happamia  
                                                            tuotteita.  

 
Kiinnitä huomiota siihen, että puhdistuslaitosten ja muiden biologisten        
järjestelmien vaikutus kemikaalipitoisen jäteveden vapauttamiseen ovat 
vaarassa – erityisesti anaerobisten tai pienempien puhdistuslaitosten.  
Tämä on erityisen tärkeää biosidien sekä korkean ja matalan pH:n omaavien 
kemikaalien hävityksessä anaerobilaitoksessa. 
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Tarkkailu:                         Pitoisuus voidaan määritellä johtokykymittauksen avulla tai titraamalla.  
          Katso mahdollinen erillinen johtokykykäyrä tai titrausohjeet. 

 
                                                          Titrauskerroin:  0,37 
                                                          Näyte:   50 ml käyttöliuosta 
                                                          Indikaattori:  Fenoliftaleiini  
                                                          Titrausaine:  1,0 N natriumhydroksidi (NaOH)  
    Lisätty määrä (ml) x 0,37 = paino-% Incimaxx Aqua S-D 

 
 
Käyttö- 
järjestelmät: Incimaxx Aqua S-D konsentraatti voidaan levittää joko suhteellisella 

annostelulla tai intervalliannosteluna. Suosittelemme Elados EMP   –membraanipumpun käyttöä (pumpussa on uusi äskettäin kehitetty pää  
automaattiseen kaasunpoistoon tuotteista, jotka sisältävät 
peroksietikkahappoa). Lisätietoja tarvittaessa käänny Ecolabin edustajan 
puoleen.   
 

Turvallisuus: Riski- ja vaaralausekkeet ks. käyttöturvallisuustiedote. 
 
 Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän esitteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihin ja kokemuksiin. Esitteessä kuvataan tuotteen tyypillisiä ominaisuuksia tuotteen 
normaalia käyttöä varten. Tiedot eivät ole lainopillisesti sitovia. Koska monet seikat voivat vaikuttaa tuotteidemme käyttöön, esite ei vapauta 
tuotteen käyttäjää tarkastamasta tuotteen soveltuvuutta käyttökohteeseen ja sen materiaaleihin. Tuotteen mahdollisia patenttioikeuksia ei saa 
loukata.   
 
       11/2017 


