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tags: 
Markt:   reiniging, waterbehandeling, verf 
Eigenschap: sequestreren, complexvorming 
Functie:   waterontharding, anti corrosie, anti aanslag, stabiliseren 
Soort:   chelaat 
Waarde:  laag fosforgehalte, voorkomt calcium en zinkzouten, bestendig tegen hoge pH, bestendig tegen 

hoge temperatuur, zeer bestendig tegen chloor 
Doelgroep:  reiniging: vloeibare middelen 
   waterbehandeling: boilers, koelers, warmtewisselaars 
   verf: oppervlakte behandeling, metaalverf 

 
 

Britequest PBTC 
2-fosfono Butaan 1,2,4-Tri Carbonzuur 

 
CAS nr: 37971-36-1  

Einecs nr: 253-733-5 

 
 

Product informatie 
Synoniemen: Fosfonzuur,[[bis[2-[bis(fosfonomethyl)amino]ethyl]amino]methyl]-; 
C7H11O9P 
 
Britequest PBTC heeft een laag fosfor gehalte en combineert de eigenschappen van zowel fosforzuur 
als carbonzuur. Dit verklaart zijn uitstekende aanslag en corrosieremmende werking. Zijn stabiliteit 
bij hoge temperaturen, hoge waterhardheid en tegen chloride oxidatie is veel beter dan die van 
andere organische fosfines. Het verbetert de oplosbaarheid van zink significant en laat het synergie 
effect met andere anti-aanslagsmiddelen goed zien. 
 
Britequest PBTC wordt gebuikt bij koel- en ketelwater, olievelden en reinigingsmiddelen voor metaal 
oppervlakken zoals in autowasstraten. 
 

 

Product specificaties  

 
 

Eigenschap PBTC 

Verschijningsvorm 
Licht-gele oplossing in 

water 

Actief gehalte (PBTC), % 50.0 – 51.0 

Fosforzuur als PO4
3-, % 0.5 max 

Fosforigzuur als PO3
3-, % 0.8 max 

Chloor (Cl-), ppm 10.0 max 

IJzer (Fe), ppm 10 max 



pH (1% oplossing in water) 1.5 - 2.0 

Dichtheid (20oC), g/cm3 1.27 min 

 

Verander specificaties  

http://siriusint.com/nl/verander-product-specificaties/


Commercieel 
 
verpakking:   
25liter jerry cans, 250kg (200liter) vaten, 1000kg, 1250kg (1000liter-)IBC, 24mt ISO tank container 
(bulk) 
Levertijd tot 5mt in Europa: 
1 week(uit voorraad leverbaar) 
Levertijd vanaf 5mt:  
6 weken 
 
Britequest PBTC wordt als schadelijk gezien; transport en opslag moet gedaan worden conform IMO8 
condities. UN3265,verpakkingsgroep III 

 

 
Technisch 

Wanneer alleen Britequest PBTC wordt gebruikt, wordt een 
dosis van 5-25mg/liter geadviseerd. 

 
 
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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