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LEWATIT® MonoPlus M 500 patrí do skupiny silnobázických gélových anexov, vyznačuje sa 
guličkami rovnakej veľkosti rovnakého priemeru (monodisperzné), ktoré sú na báze styrén-
divinylbenzén kopolyméru. Monodisperzné guličky majú vysokú chemickú a osmotickú stálosť. 
Optimalizovaná kinetika vedie k zvýšenej prevádzkovej kapacite v porovnaní s ionexovými hmotami, 
ktoré majú heterodisperzné delenie zrna.    
 
 
LEWATIT® MonoPlus M 500 je vhodný najmä pre: 
 

➢ demineralizáciu vody pre výrobu priemyselnej pary, napr. Lewatit® WS System, Lewatit® 
Liftbed System alebo Lewatit® Rinsebed System 

➢ jemné dočistenie filtrom-Lewatit® Multistep System v kombinácii s  LEWATIT® MonoPlus S 
108 

 
 
LEWATIT® MonoPlus M 500 dodáva špeciálne vlastnosti filtračnému lôžku: 
 

➢ vysokú výmennú rýchlosť pri regenerácii a prevádzkovaní 
➢ dobré využitie celkovej kapacity 
➢ nízku potrebu pracej, vymývacej vody 
➢ veľmi rovnomerný prienik regenerantov, vody a roztokov, a tým rovnomerne vytvorenú 

pracovnú zónu 
➢ takmer lineárny prebiehajúci gradient tlakovej straty v celej vrstve výšky ionexu, čo umožňuje 

pracovať s väčšou výškou vrstvy ionexu  

 

  
Špeciálne vlastnosti tohto produktu sa dajú plne využiť len ak postupy a technológia zodpovedajú 
aktuálnemu stavu techniky. Podrobnejšie informácie sa dajú získať od spoločnosti Lanxess, 
Obchodná jednotka Liquid Purification Technologies (LPT). 
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Všeobecný popis 
 
Forma dodávky Cl- 

Funkčná skupina Kvartérny amín, typ I 

Matrica Polystyrén s priečnou väzbou 

Štruktúra Gélové perly 

Vzhľad žltý, priehľadný 

 
 
 

Stanovené údaje 
 

                                                                           Metrické jednotky  

Koeficient uniformity                                           max. 1,1 

Priemerná veľkosť zrna                                      mm 0,62 (+/- 0,05) 

Celková kapacita                                                min. eq/l 1,3 

 
 
 

Fyzikálne  a chemické vlastnosti 
 

 Metrické jednotky  

Sypná hmotnosť                     (+/- 5%)                    g/l 690 

Hustota                                                                   pribl. g/ml 1,08 

Zadržiavanie vody                                                  hm. % 48 – 55 

Zmena objemu                                  Cl- → OH- max. obj. % 20 

Odolnosť (Stabilita)                                pri rozsahu pH               0 - 14 

Odolnosť (Stabilita)                                 rozsah teploty °C -20 až  +70 

Skladovateľnosť                                        produktu    max. rokov 2 

Skladovateľnosť                               rozsah teploty °C -20 až  +40 
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Odporúčané prevádzkové podmienky* 

 Metrické jednotky  

PREVÁDZKA  

Prevádzková teplota                                                                 max. °C 70 

Rozsah pracovného pH   0 – 12 

Výška (hĺbka) lôžka                                                                            min. mm 800 

Faktor tlakovej straty        (15 °C)                           pribl. kPa*h/m2 1,0 

Tlaková strata                                                                        max. kPa 200 

Lineárna rýchlosť                                              prevádzka   max m/h 60*** 

REGENERÁCIA, 
PROTIPRÚDNA 

 

Regenerant                        typ  NaOH 

Regenerant                        množstvo pribl. g/l 50 

Regenerant                        koncentrácia  pribl.hm. % 2 - 4 

Lineárna rýchlosť                                     pribl. m/h 5 

Lineárna rýchlosť                                    opláchnutie pribl. m/h 5 

Potreba pracej vody pomalé/rýchle            pribl. BV 3.5 

  

REGENERÁCIA, 
SÚPRUDNÁ 

 

Regenerant                        typ  NaOH 

Regenerant                        množstvo pribl. g/l 100 

Regenerant                        koncentrácia  pribl.hm. % 3 - 5 

Lineárna rýchlosť                                     pribl. m/h 5 

Lineárna rýchlosť                                    preplach (20°C) pribl. m/h 7 

Lineárna rýchlosť                                    výplach 
(opláchnutie) 

pribl. m/h 5 

Potreba pracej vody  pomalé/rýchle            pribl. BV 10 

Expanzia lôžka                     (20 °C, za m/h)                   pribl. obj. % 11 

Prací priestor                        preplach 
(vonk./vnút.)                 

obj. % 80 - 100 

    

PREVÁDZKA, MIXBED    

Výška (hĺbka) lôžka                                                                            min. mm 500 

REGENERÁCIA, 
MIXBED  

   

Regenerant                        typ  NaOH 

Regenerant                        množstvo pribl. g/l 100 
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Regenerant                        koncentrácia  pribl.hm. % 2 - 6 

* Odporúčané prevádzkové podmienky sa vzťahujú na použitie produktu v bežných prevádzkových 
podmienkach. Sú založené na testoch vykonaných v pilotných prevádzkach a údajoch získaných 
z priemyselných aplikácií. Doplňujúce údaje sú však potrebné na výpočet objemov ionexu 
požadovaných pre ionexové  jednotky. Nájdete ich v našich Technických listoch. 
*** 100 m/h pre jemné dočistenie 
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Dodatočné informácie a nariadenia 
 
Bezpečnostné opatrenia 
Silný oxidant, napr. kyselina dusičná, môže spôsobiť prudkú reakciu pri kontakte s ionexovými 
hmotami. 
Toxicita 
Je nutné dodržiavať dokument s bezpečnostnými údajmi. Obsahuje doplňujúce údaje o popise 
produktu, doprave, skladovaní, manipulácii, bezpečnosti a ekológii. 
Likvidácia 
V Európskom spoločenstve sa ionexové hmoty musia likvidovať v súlade s Európskou nomenklatúrou 
pre odpad, ktorá je dostupná na internetovej stránke Európskej Únie. 
Skladovanie 
Ionexové hmoty sa odporúča skladovať pri teplotách nad bodom mrazu vody, v zastrešených 
priestoroch, v suchom prostredí a bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. V prípade, že dôjde 
k zamrznutiu ionexovej hmoty, nemalo by sa s ňou mechanicky manipulovať, ale nechať ju postupne 
rozmrznúť pri okolitej teplote. Pred manipuláciou alebo použitím musí byť hmota úplne rozmrznutá. 
Užívateľ by sa nemal akýmkoľvek spôsobom pokúšať o urýchlenie procesu rozmrazenia.  

 
Zaručujeme  splnenie  všetkých  požadovaných  parametrov  kvality  špecifikovaných v Tenderskej 
dokumentácii. 
Výrobca:      Kolín,  22.01.2015 
LANXESS Deutschland GmbH 
 
[podpis a pečiatka s nemeckým textom]:   Lanxess Deutschland GmbH 
       Liquid Purification Technologies 
       Kennedyplatz 1 
       D-50569  Köln 
Burkhard Brings 
Obchodná jednotka LPT 
Riaditeľ predaja pre východnú Európu 

 
 
 
 
 
 
Tieto informácie a naše technické poradenstvo – v ústnej alebo písomnej podobe 
alebo vo forme pokusov – sú poskytované v dobrej viere a bez záruky, pričom to 
isté platí aj pre majetkové práva tretích strán. Naše poradenstvo Vás nezbavuje 
povinnosti kontrolovať platnosť a testovať naše produkty pokiaľ ide o ich vhodnosť 
pre plánované procesy a špecifické aplikácie. Konkrétna aplikácia, použitie 
a spracovanie našich produktov a Vami vyrobených produktov na základe nášho 
technického poradenstva nespadajú pod našu kontrolu a preto za ne nesiete 
vlastnú zodpovednosť. Naše produkty sa predávajú v súlade s aktuálne platnou 
verziou Všeobecných predajných a dodacích podmienok. 

LANXESS Deutschland GmbH 
BU LPT 
D-51369 Leverkusen 
 
 
www.lewatit.com 
www.lanxess.com 

 

http://www.lewatit.com/
http://www.lanxess.com/

