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POLYDISPERSE NA2

Nome Comercial:
Nome Químico:
Sinônimo:
Fornecedor:
Endereço:

POLYDISPERSE NA2
Ácido Difosfônico (1-Hidroxietileno) Dissódico
1 – Hidroxietileno – 1-1 Ácido Difosfônico Dissódico
Polyorganic Tecnologia Ltda
Av. Vereador José Diniz, 3651 – Campo Belo – São Paulo, SP
CEP: 04603-004 Site: www.polyorganic.com.br Fone: (11) 50444445
Número CAS: 7414-83-7
...................................................................................................................................................................
Propriedades fisico-químicas
...................................................................................................................................................................
Fórmula Molecular: C2H6O7P2Na2
Peso Molecular: 250
Fórmula Estrutural

..................................................................................................................................................................
Descrição:
...................................................................................................................................................................
Polydisperse Na2 = Sólido é um Inibidor de Corrosão a base de Ácido Organo-fosfônico, quelante de
alta performance para os íons Fe, Cu e Zn e outros. Este produto dissolve os materiais oxidados,
possui larga escala de atuação principalmente sobre os efeitos de inibição de corrosão. Produto possui
excelente estabilidade térmica e atua em temperaturas de até 250°C. Também demonstra boa
estabilidade mesmo em altas faixas de pH.
Polydisperse Na2 = Sólido não hidrolisa facilmente e também não se decompõe na presença de luz
nem em temperaturas normais de estocagem (condições ambientes).
Sua tolerância a acidez / alcalinidade e oxidação provocada pelo Cloro são melhores que os outros
Ácidos organo-fosfônicos. Polydisperse Na2 pode sequestrar vários íons metálicos em água.
Principalmente para os íons Ca, Fe e Zn. Quando este produto pode ser utilizado com outros agentes
de tratamento de água por ter um excelente efeito sinergético.

...................................................................................................................................................................
Especificações:
...................................................................................................................................................................
Parâmetros
Aparência
% Ativo (HEDP)
% Ativo HEDP.Na2
Densidade 20°C em g/cm3
Fe (ppm)
Ácido Fosforoso (PO3)
Perda por secagem
pH (1% Solução aquosa)

Produto em pó
Pó branco
74,0 – 79,0
89,8 mín
35,0 máx
3,0 máx
3–6
4,0 – 6,0

..................................................................................................................................................................
Principais aplicações:
...................................................................................................................................................................
Polydisperse Na2 pó é amplamente utilizado em sistemas de circulação de águas de resfriamento,
caldeiras de baixa e média pressão e oleodutos, como inibidor de corrosão. Tem sido eficazmente
utilizado em indústrias químicas, metalúrgicas, galvanoplastia e fertilizantes e etc..
Em indústrias de tecidos leves, Polydisperse Na2 pó é utilizado em formulações de detergentes, pois
tem afinidade com metais e não metais, devido ao seu alto poder sequestrante. Fortemente utilizado na
indústria de tingimento e alvejamento têxtil. Polydisperse Na2 pó é utilizado como estabilizador de
Peróxidos e também como agentes de fixação.
...................................................................................................................................................................
Embalagens e Armazenagem:
...................................................................................................................................................................
Para os produtos em pó, normalmente são sacos de 25 kg. Estocar em lugar limpo, fresco e arejado.

...................................................................................................................................................................
Medidas de proteção:
...................................................................................................................................................................
Evite contato direto do produto com a pele e olhos.
Em caso de contato com a pele e ou os olhos, lave a área afetada com bastante água e procure socorro
médico.

..................................................................................................................................................................
Informações gerais:
...................................................................................................................................................................
As informações técnicas que apresentamos a sua empresa representam o melhor de nosso conhecimento, quer verbal ou por escrito, são dadas de boa fé.
Nossa orientação não o desobriga de verificar informações atualizadas, especialmente o contido em Boletins Técnicos, FISPQs e Fichas de Inspeção e
Segurança de Produtos Químicos, e de testar nossos produtos quanto a sua aplicabilidade para os processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e
processamento de nossos produtos e de produtos manufaturados por vossa empresa estão além de nosso controle, e, ainda, sob inteira responsabilidade
do produtor. Nossos produtos são vendidos e nosso apoio técnico é dado de acordo com a versão corrente e das nossas condições gerais de venda e
entrega. Tudo em conformidade com as solicitações de nossos clientes.

