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tags: 
Markt:   waterbehandeling, verf 
Eigenschap: sequestreren, complexvorming 
Functie:   waterontharding, anti corrosie, anti aanslag, stabiliseren 
Soort:   chelaat 
Waarde:   lage kosten  
Doelgroep:  waterbehandeling: boilers, koelers, warmtewisselaars 
   Verf: oppervlakte behandeling, metaalverf 

 
 

Britequest ATMP 
Amino Tri Methyleen Fosfonzuur 

 
 
 

CAS nr: 6419-19-8 
 

Einecs nr: 229-146-5 

 
 
 
 

Product informatie 
Synoniemen:  ATMPA;ATMP(A); Amino Tri(Methyleen Fosfonzuur); Tris(Methyleen Fosfonzuur) Amine; 
Nitrilotrimethy Fosfonzuur(NTP); Nitrilotrimethyleentris(Fosfonzuur); N(CH2PO3H2)3 
 
Britequest ATMP en de iets hoger geprijste Britequest HEDP zijn de meest voorkomende fosfonzuren. 
Britequest ATMP is een uitstekend cheleermiddel, het remt aanslag direct. Vooral effectief bij CaCO3. 
Bij hogere temperaturen is Britequest ATMP anticorrosief. Britequest ATMP is chemisch stabiel en 
moeilijk om te hydrolyseren.  
 
Toepassingen zijn industrieel koel- en ketelwater en olieraffinaderijen. In de verf industrie wordt 
Britequest ATMP, vanwege zijn zuiverheid, gebruikt om metalen oppervlakken te behandelen. 
Normaliter wordt de 50% oplossing gebruikt. 
De vaste Britequest ATMP-95% is geschikt voor temperaturen onder nul. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thwater.net/01-ATMP-2.htm
http://www.thwater.net/01-ATMP-2.htm
http://www.thwater.net/01-ATMP-4.htm
http://www.thwater.net/01-ATMP-3.htm
http://www.thwater.net/01-NTP.htm
http://www.thwater.net/01-Nitrilotrimethylenetris.htm


 
 
 
 

Product specificities 
 

Eigenschap 
 
 

50%- oplossing 95%- kristallen 

Verschijningsvorm 
Licht gele transparante 

vloeistof 
Wit kristal poeder 

Actief gehalte (als zuur), % 50.0 min 95.0 min 

Kleur APHA (Hazen) 40.0 max - 

Chloride (als Cl), ppm   2.0 max 1.0 max 

Ijzer (als Fe), ppm 10.0 max 20.0 max 

pH (1%oplossing) 2.0 max 2.0 max 

dichtheid(20°C), g/cm3 1.30 min - 

Ca sequestratie, mg CaC03/g 450.0 min - 

 
 

Verander specificaties  

 
Commercieel 

Verpakking 50% oplossing:               25liter jerrycans, 250kg (200liter) vaten, 1250kg (1000liter) IBC, 
 24mt ISO tank container (bulk) 
Verpakking 95% kristallen: 25kg zakken 
Levertijd oplossing in IBC’s:             1 week 
Levertijd overige verpakking:          6 weken 
Levertijd poeder:                           8 weken 

Technisch 
Bij extremere situaties van hoge basische gehaltes, hoge waterhardheid, hoge temperatuur, hoog 
zout gehalte, en extreme troebelheid wordt geadviseerd om gespecialiseerde producten te 
gebruiken. Zoals Britequest PAPEMP.  
Voor een nog hogere chloorstabiliteit word Britequest PBTC aangeraden.  

 
 

De informatie in deze datasheet is naar onze beste wetenschap correct en accuraat. 
Aanbevelingen of suggesties worden gedaan zonder waarborg of garantie, aangezien de 
gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen. 
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