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tags: 
Markt:   reiniging, waterbehandeling 
Eigenschap: sequestreren, complexvorming 
Functie:   waterontharding, anti corrosie, anti aanslag, stabiliseren 
Soort:   chelaat 
Waarde:   voorkomt calcium en bariumzouten  
Doelgroep:  reiniging: waspoeders, tabs, pods, vloeibare middelen 
   waterbehandeling: boilers, koelers, warmtewisselaars 

 
 

Britequest DTPMP.Na 
Natrium zouten van Diethyleen Triamine Penta (Methyleen Fosfonzuur) 

 
CAS nr: 22042-96-2 (Na2, Nax); 68155-78-2 (Na7) 

Einecs nr: 244-751-4 

 
 

Product informatie 
Synoniemen: 
Fosfonzuur,[[bis[2-[bis(fosfonomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]-,natrium zout; 
C9H(28-x)O15N3P5 Na2,7,x 
 
De ‘x’ in Britequest DTPMP.Nax duidt aan dat het natrium in dit zout variabel is. We kunnen het vast 
zetten bij 2, 7 of het laten bij een variabele x. 
Britequest DTPMP.Nax zijn cheleermiddelen en aanslagremmers, vooral voor het voorkomen van 
bariumsulfaat (BaSO4 )vorming. Ze fungeren ook als antiaanslagmiddelen, ze breken al gevormde 
aanslag af. Ze worden gebruikt in reinigingsmiddelen, industriële en gemeentelijke 
waterbehandeling, als hulpstoffen in koel- en ketelwater en in olievelden. 
Britequest DTPMP.Nax hebben positieve bijwerkingen. Het stabiliseren van reactieve ingrediënten, 
zoals peroxiden in reinigingsmiddelen. 
 
  
 

Product specificaties  

 
 

Eigenschap  
DTPMP.Na2 
DTPMP.Nax 

DTPMP.Na7-32% DTPMP.Na7-25% 

Vormverschijning 
amber transparante 

vloeistof 
amber transparante 

vloeistof 

amber 
transparante 

vloeistof 

Actief gehalte (DTPMPA), % 45.0 – 49.0 31.5 – 33.5 24.0 – 26.0 

Totale gehalte (DTPMPA.Nax), % 48.45 min. 40.0 – 42.5 30.5 – 33.0 

Totale fosforzuur (PO4
3-), % 38.0 – 40.0 25.9 – 27.9 19.7 – 21.7 

Totaal fosforigzuur (PO4
3-), % 5.0 max - - 



Chloride (Cl-), % 5.0 max. 5.0 max 5.0 max. 

IJzer (Fe), ppm 20.0 max 20 max 20.0 max 

pH (monster) 2.0 – 3.0 6.0 – 8.0 6.0 – 8.0 

pH (1% oplossing in water) 2.0 – 3.0 7.0 – 9.0 7.0 – 9.0 

Dichtheid (20oC), g/cm3 1.37 – 1.47 1.34 – 1.44 1.24 – 1.34 

 
Verander specificaties  

 
Commercieel 

Verpakking: 25liter jerrycans, 250kg (200liter) vaten, 1250kg (1000liter) IBC, 
 24mt ISO tank container (bulk) 
Levertijd tot 5mt in Europa:            1 week(uit voorraad leverbaar) 
Levertijd vanaf 5mt:   6 weken 
 
Britequest DTPMP.Nax wordt beschouwd als schadelijk; transport en opslag moet gedaan worden 
conform  IMO8 condities. UN3265, verpakking groep III 

 

 
Technisch 

 
H290 = kan bijtend zijn voor metalen.  

H315 =veroorzaakt huid irritaties. 

H318 = veroorzaakt zware oog schade. 

R 38 = irriterend voor de huid. 
 
 
 
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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