
   Produktdatablad 
 

 
Incimaxx Aqua S-D   
 
 
 
Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer 

og drikkevand til dyr 
 
 

Produktfordele: • Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør 

 • Fjerner biofilm i vandrør i rengøringsfasen og hindrer yderligere 
opbygning, når produktet anvendes som desinfektionsmiddel til 
vand 

 • Fremragende anti-mikrobiel effektivitet overfor mikroorganismer i 
drikkevandssystemer og drikkevand til dyr 

• Effektivt ved lave koncentrationer 

  • Effektivt og stabilt ved stuetemperatur eller lavere temperatur 
• Påvirker ikke drikkevandets lugt eller smag 
• Lave anvendelseskoncentrationer, ingen toksikologisk risiko 

   

   

 
 
Egenskaber 
Koncentrat: Karakteristik: Klar, farveløs væske med skarp lugt* 

Opbevaring: -20 til 30 °C 
pH: 2,3 - 2,5 (100% ved 20°C) 
Opløselighed: Ved 20°C blandbart med vand i alle forhold 
Densitet:  1.13 – 1.17 g/cm³ (ved 20°C)* 
P-indhold: 0,18% 
N-indhold: 0,0% 
PAA-indhold: Min. 8,0%* 
Flammepunkt: 77°C 
 

Brugsopløsning: pH: 1,5 - 1,7 (1% opløsning ved 20 °C) 
 Ledningsevne: 4,6-4,8 mS/cm (1% ved 20 °C)* 
 
 
 * parametre til brug ved indgangskontrol 
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Materiale-  
kompabilitet: Incimax Aqua S-D er under de herunder beskrevne anvendelsesbetingelser, 

kompatibelt med:   
 
Bemærk:   Koncentrat af Incimax Aqua S-D må ikke anvendes direkte på rustfri 

stål  
 
 
Metaller: Incimax Aqua S-D giver ved de anbefalede koncentrationer ingen 
 korrosion på overflader og rør af rustfri stål eller kromnikkelstål. Hvad angår  
 overflader og rør af aluminium vil korrosionen være minimal ved en 
 standardkoncentration på op til 1% og en applikationstid på op til 20 min. 
 
 Brugen af Incimaxx Aqua S-D til desinfektion af overflader og rør fremstillet  
 af zink- eller tingalvaniseret stål, normalstål, kobber og alle respektive  

kombinationer kan ikke anbefales. Som det er tilfældet med alle sure/ 
oxidative desinfektionsmidler, bør der ikke udføres statisk desinfektion på 
grund af risikoen for pittingkorrosion. Lang kontakttid, højt kloridindhold i 
brugsvandet og høje temperaturer fremmer pittingkorrosion. 
 
 

Plastic: Plastic bestandigt overfor oxidering (f.eks. teflon, polyethylen) og 
pakningsmateriale (f.eks. EPDM) vil ikke påvirkes under de anbefalede 
applikationsbetingelser. Til transport af koncentrat anbefaler vi brugen af 
pumper med doseringshoveder og rør af PVDF og PVC (materialer og 
teflonrør)  

 
 
 
 
Korrosionstab i følge DIN 50905 Incimaxx Aqua S-D (g/m2 pr h ved 20°C 
og 16°d) 

 

Materiale Koncentration 

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

Aluminium 99,5 0,05 0,09 0,29 

Kromnikkelstål 

DIN 1.4301, 1.4401, 1.4571 

0 0 0 

Tingalvaniseret jern 0,41 2,23 4,19 

Zinkgalvaniseret jern 3,2 9,35 18,70 

Kobber og  derivater 1,32 11,75 25,00 
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Mikrobiologi: Baktericid og fungicid effekt af Incimaxx Aqua S-D iht. EN1276 og EN 1650 

(rene betingelser; 0,3 g/l kvægserum albumin – urene betingelser; 3 g/l 
kvægserum albumin) 

 
Bactericidal activity at 20oC 
According DIN EN 1276 (Suspension test) 
Test Organism Bacterial 

test 
suspensio

n 

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 
suspensio

n 

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 

1 % 1,25 % 1,5 % 0,05 % 0,1 % 0,25 % Aspergillus 
niger 
ATCC 16404 

 
 

2,1x 107 

15 min 

<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 
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1 % 1,25 % 1,5 % 0,05 % 0,1 % 0,25 % Aspergillus 
niger 
ATCC 16404 

 
 

2,1x 107 

20 min 

<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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Økologi: Incimaxx Aqua S-D er sammensat af 
 componenter som ikke er skadelige for miljøet: 

• Komponenterne nedbrydes let til CO2 og vand 
• Incimaxx Aqua S-D er klorfri og danner ikke AOX-forbindelser 
• Incimaxx Aqua S-D indeholder ikke fosfater 

 

Applikation: Incimaxx Aqua S-D fjerner effektivt uorganiske stoffer fra rør, drikketrug og 
drikkestudse. Hvis det anvendes til drikkevandssystemer giver det en 
dobbeltvirkende, stærk afkalkningseffekt samt en effektiv desinfektion af 
vandsystemet. Anvendes det i forbindelse med dyr er de aktive ingredienser 
med til at fjerne biofilm og vedligeholde og kontrollere et mikrobiologisk 
stabilt niveau på drikkevandet. Tilstedeværelsen af diverse syrer i produkt-
sammensætningen reducerer vandets pH. Studier har vist, at tilsætning af 
syre i vandet generelt forbedrer dyrenes helbred.  
 
Anvendelse af Incimaxx Aqua S-D påvirker ikke drikkevandets smag eller 
lugt. 
 
Til desinfektion af drikkevand doseres via intervaldosering med Ecolabs 
proportionale doseringsudstyr eller kontinuerligt med inline-dosering: 
 
• Koncentration på 100 til 300 ppm (0,1-0,3 liter Incimaxx Aqua S-D/1000 

liter vand) 
 

Til rengøring og desinfektion af vandsystemer:  
 
• Til desinfektion af system: Koncentration fra 0,25% (= 0,25 liter Incimaxx 

Aqua S-D/100 liter vand). Minimum kontakttid 30 min., cirkulér og skyl 
grundigt 

• Til rengøring og desinfektion af system: Koncentration fra 1% (= 1 liter 
Incimaxx Aqua S-D/100 liter vand). Minimum kontakttid 60 min. Skyl 
med turbulent flow 

 
Kontakt din Ecolab repræsentant eller din lokale leverandør for optimal 
anvendelse af Incimaxx Aqua S-D. Opbevar det koncentrerede produkt i 
orginalbeholder og bland aldrig med andre produkter.  
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Vigtigt!                                          Vær opmærksom på risikoen for sammenblanding, herunder blanding i afløb, 

af forskellige typer kemikalier ved anvendelse. F.eks. vil der være risiko for 
dannelse af farlige klorgasser ved samtidig brug af klorholdige og 
syreholdige produkter. 
 
Vær ligeledes opmærksom på risikoen for påvirkning af rensningsanlæg og 
andre biologiske systemer ved udledning af kemikalieholdigt spildevand - 
specielt ved anaerobe eller mindre rensningsanlæg. Dette gælder især ved 
udledning af biocide produkter og produkter med højt eller lavt pH.  

 
 
Kontrol                                  Koncentrationen kan bestemmes ved hjælp af ledningsevnemåling eller 

titrering. Se eventuelt særskilt ledningsevnekurve eller titrerforskrift. 
 
                                                          Titrerfaktor:  0,37 
                                                          Forlag:   50 ml brugsopløsning 
                                                          Indikator:   Phenolphtalein  
                                                          Titrervæske:  1,0 N natriumhydroxid (NaOH)  
  

Koncentration Incimaxx Aqua S-D i % = 
 0,37 x ml natriumhydroxid 
 

 
Applikations- 
systemer: Incimaxx Aqua S-D koncentrationen kan indstilles ved hjælp af proportional- 

eller intervaldosering. Vi anbefaler anvendelsen af Elados EMP membran-
pumper (med nyudviklede pumpehoveder til automatisk afgasning af 
produkter som indeholder peroxyeddikesyre). Vi henviser til brochurer fra 
Ecolab Engineering afdeling eller nærmeste Ecolab-konsulent eller -rådgiver.  
 

Sikkerhed: Incimaxx Aqua S-D er mærket ”oxiderende” og ”ætsende” (symbol hhv. ”O” 
og ”C”). 

 
 Anvend biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplysningerne i dette datablad er baseret på vor aktuelle viden og erfaringer. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerede 
egenskaber eller for egnetheden til et specifikt formål. Endvidere, grundet en række parametre, som kan påvirke brugen af vore produkter, 
fritager dette ikke brugeren for selv at undersøge produktets anvendelighed og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger som skal træffes. 
Yderligere skal en mulig krænkelse af patentrettighederne undgås.   
 


