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De NovoTraqua corrosie technologie is
gebaseerd op adsorptie-inhibitoren. Deze leveren een

Dispergering
NovoTraqua®

NovoTraqua producten zijn thermisch stabiel, chloorbestendig en kunnen

uitstekende corrosiebescherming, ook in kritische
koelwatersystemen met hoge proceswater- of wand-

toegepast worden in een breed waterkwaliteitsbereik. Voor de beheersing van de

temperaturen. De adsorptie-inhibitoren hebben een

microbiële groei, kan het water op de gebruikelijke manier worden behandeld met

breed werkingsgebied, waardoor bij relatief lage alkaliteit,

een biocide(systeem). NovoTraqua heeft voldoende microbiële stabiliteit om ook

eveneens een goede corrosiebescherming geboekt wordt.

bij een lange verblijftijd in het koelsysteem, optimaal te blijven functioneren.
De goede corrosie-inhiberende en kalkstabiliserende werking leiden tot een uitstekende
prestatie in het watersysteem. Oppervlakken blijven schoon en corrosievrij, waardoor

De biopolymeren van NovoTraqua

er een beter procesrendement, lager energieverbruik, langere levensduur en dus lagere

zorgen voor een uitstekende stabilisatie
van diverse calcium- en ijzerzouten.

Biofouling

Ze overtreffen hiermee de conventionele

kosten worden bereikt.

polyacrylaten, waardoor ook oude kalk- en

Niet alleen voor koelwater maar ook voor diverse proceswatersystemen zijn er

ijzerafzettingen online gedispergeerd worden.

NovoTraqua producten ontwikkeld door Novochem Water Treatment.

Systemen worden schoner wat leidt tot

NovoTraqua®

een beter procesrendement, lager energieverbruik, minder productiestops en daarmee

De NovoTraqua additieven

tot significant lagere kosten.

Specifiek voor de toepassing in de food sector zijn er NovoTraqua producten, die
voldoen aan de daar geldende richtlijnen. Zo kan deze milieuvriendelijke technologie

bevatten dispergeermiddelen voor

ook in sterilisatie- en pasteurisatiesystemen worden toegepast. Effectief bij hoge

organische stoffen, zodat processystemen

temperaturen voor zowel het processysteem als de voedingsmiddelenverpakking.

ook ten aanzien van organische of

Een corrosievrij, schoon en glanzend eindproduct is in de food sector tenslotte cruciaal.

biologische vervuiling optimaal schoon

Onderzoek
NovoTraqua®
Novochem Water Treatment
blijft actief om nieuwe NovoTraqua
producten te ontwikkelen en te verbeteren.
Voor koel- en proceswatersystemen,
membraaninstallaties, sterilisatie- en
pasteurisatiesystemen is de ontwikkeling
van duurzame, afbreekbare producten
bij Novochem Water Treatment een
voortschrijdend proces.

blijven. De effectiviteit van biociden

Voor membraansystemen zijn NovoTraqua antiscalants beschikbaar die het

wordt eveneens verbeterd, waardoor

membraan-oppervlak vrij houden van organische en anorganische vervuiling.

er met NovoTraqua geen separate

Ook geschikt voor bijvoorbeeld de zuivering van oppervlaktewater en toepassing

biodispergant dosering benodigd is.

in percolaatsystemen.
Daarnaast heeft NovoTraqua haar weg gevonden in diverse waterprocessen in de
papierindustrie. Opnieuw voor een beter procesrendement, lagere kosten en een
milieuvriendelijke oplossing.

