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REKOMENDACJA PREPARATOW KOROX
|WT ''|NTEGH'' specja|izuje się w przedsięwzięciach związanych z unowocześnianiem gospodarki
ciep|nej funkcjonującej W oparciu o systemy parowe, oferując komp|eksową obsługę modernizacji
i budowy kotłowni parowych, od etapu projektowania, popzez dobÓr oraz dostawę urządzeń, ich montaŻ, dofazy
uruchomienia wraz z zapewnieniem profesjonalnego senvisu.

Pzy

rea|izacji projektÓw |WT'.|NTECH'' preferuje sprawdzone na całym świecie systemy parowe firmy

CLAYTON |NDUSTR|ES' od 1993 roku |WT ''|NTECH'' reprezentuje - na prawach wyłącznoŚci - firmę
CLAYTON na obszaze Rzeczypospo|itej Po|skiej oraz Ukrainy. Ponadto rea|izujemy takŻe pzedsięwzięcia
inwestycyjne na terenie Rosji oraz podejmujemy się działań serwisowych urządzeń c|aytona w szeregu innych
krajow (Litwa' Czechy, Białoruś)orazw gospodarce morskiej.

Systemy parowe opracowane pzez firmę GLAYTON znajdują zastosowanie na całym Świecie
w gospodarce |ądowej i morskiej (statki, p|atformy). Począwszy od niewie|kich insta|acji w pra|niach, szpita|ach i
hote|ach poprzez praktycznie wszystkie sektory pzemysłu spozywczego (m.in. w browarach, goze|niach,
m|eczarniach, zeŻniach i masarniach) a skończywszy na takich gigantach, jakzakłady chemiczne, włokiennicze,
petrochem iczne, rafi nerie, zakłady meta u rg iczne itp.
I

W kazdym praktycznie procesie modernizacji czy budowy kotłowni parowych, oraz przy rozruchu
wytwornic pary wodnej CLAYTON' do korekcji chemicznej wody kotłowejwykorzystujemy preparaty KoRoX. Za
pomocą tychze preparatÓw moiemy kontro|owaÓ Wymagane parametry wody kotłowej i obiegowej' Z wie|o|etniej
praktyki serwisowej potwierdzamy prawidłowoŚÓ - k|ienci, ktozy konsekwentnie korygowa|i parametry
fizykochemiczne wody zasilającej preparatami KoRoX unika|i prob|emÓw eksp|oatacyjnych w systemach
parowych. U k|ientÓw, ktorzy nie stosowali odczynników' bądz stosowa|ije nieregu|arnie lub stosowa|i preparaty,
ktore nie zapewniały komp|eksowej kontro|i Wymaganych parametrÓw wody kotłowej, pojawiały się prob|emy,
czasem o bardzo poważnych konsekwencjach finansowych, będące pzewainie następstwem zakamienienia lub
korozji obiegÓw wodno-parowych.
Mając na uwadze nasze doświadczenia serwisowe, a takze potwierdzone, kozystne właściwoŚci
preparatow KoRoX i ich komp|eksowe oddziaływanie na parametry wody kotłowej i obiegowej (szczegÓły na
stronie: www.steamtech.gda'p|)' rekomendujemy preparaty KoRoX' produkowane przez firmę STEAMTECH,
do korekcji chemicznej, uzdatniania wody kotłowej, obiegowej itechno|ogicznej.
Z poważaniem
Z-ca Dyrektora IWT In tech
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