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PETRAQUA®-RO 910 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
 

Anti-incrustante para sistemas de osmose inversa 

Descrição 

PETRAQUA®-RO 910 é uma solução ligeiramente 
ácida, de base aquosa, contendo fosfonato e 
dispersante. PETRAQUA®-RO 910 é um inibidor 
de sais inorgânicos incrustantes, eficaz no 
controlo da sua deposição sobre as membranas.  
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Incolor a ligeiramente amarelado e inodoro.  

» Massa volúmica 20C– 1,12 Kg / L 
» pH – aprox. 4,9 

 
As características mencionadas representam valores 
típicos não devendo ser consideradas como 
especificação. 

 

 

Campo de aplicação 

PETRAQUA®-RO 910 deve ser doseado, utilizando 
um controlo apropriado do caudal da água de 
alimentação e do equipamento de dosagem, de 
acordo com as caraterísticas químicas da água.  

Os materiais tipicamente utilizados em 
equipamentos de dosagem (aço inox 316L e 
plásticos) são adequados para este propósito.  

PETRAQUA®-RO 910 deve ser injetado na água de 
alimentação da osmose inversa, a montante de 
qualquer equipamento de filtragem, incluindo 
filtros de cartucho. 
 

Modo de emprego 

PETRAQUA®-RO 910 pode ser usado puro ou diluído. 
Caso seja diluído, deverá ser usada a água do 
permeado para a preparação da solução, mantendo-
se uma concentração mínima de 20% m/m. 

A dosagem deve ser feita de forma contínua e 
proporcionalmente ao caudal de água de 
alimentação.  

O nível de dosagem depende da qualidade da água e 
da quantidade de sais dissolvidos capazes de 
promover incrustações. 

Tipicamente, deve ser considerada uma taxa de 
dosagem de 6-15g/m3. 
 

Benefícios 

 Prolonga a vida das 
membranas ao prevenir o 
aparecimento de incrustações; 

 Aplicação no circuito com 
funcionamento contínuo; 

 Compatível com as principais 
marcas de membranas; 

 Eficaz no controlo de 
incrustações de carbonatos e 
sulfatos, bem como ferro e 
outros metais pesados; 

 Eficaz em água de entrada com 
dureza e pH elevados; 

 Resistente à água clorada; 

 Fácil utilização / aplicação; 

 Elevada rentabilidade. 
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