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Segawater

• Sega ACH, yüksek aktif madde ve yüksek bazisiteye sahip inorganik bir bileşiktir. Su arıtmada 

koagülant olarak kullanımının yanında çamur susuzlaştırma ve antiperspirant ajanı olarak 

kullanılmaktadır.

• Yapısı  sayesinde uygun depolama koşullarında uzun yıllar çökelek oluşturmadan ve yapısı 

bozulmadan saklanabilmektedir. 

Sega ACH

Görünüm: Berrak Sıvı

Aktif Madde: %23,5 

Yoğunluk: 1,350 ± 0,2 g/cm3

pH (%5 Çöz): 3,5-5,5

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Güçlü Flok yapısına sahiptir.

• Hızlı Flok oluşumu sağlar.

• Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.

• Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

• Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal 
çamur oluşumu sağlar.

• Yüksek KOI giderimi sağlar.

• Yüksek ağır metal giderimi sağlar.

• Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.

• Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.

• Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.

• Çamur susuzlaştırmada kullanılır.

• Deodorantlarda antiperspirant ajanı olarak kullanılır.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ



Segawater

POLİELEKTROLİTLER zincirleri üzerinde iyonik 
yük taşıyan suda çözünebilen polimerlerdir. 
Taşıdığı yüke bağlı olarak anyonik ya da katyonik 
olarak sınıflandırılırlar. Anyonik Polielektrolitler 
genellikle arıtma proseslerinde flokülant olarak 
kullanılırlar. Katyonik Polielektrolitler genellikle 
arıtma proseslerinde çamur susuzlaştırma amacıyla 
kullanılırlar. 

POLİELEKTROLİTLER zincirleri üzerinde iyonik yük taşıyan 

suda çözünebilen polimerlerdir. Su arıtma, petrol damıtma, 

renk giderimi, kağıt üretimi, maden işletmeleri gibi pek çok 

alanda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Polielektrolitler 

flokulant olmasına karşın molekül ağırlıklarına bağlı olarak 

aynı zamanda deflokulanttır. Flokulasyon işleminde 

katı sıvı faz ayrımı gerçekleştirilirken deflokulasyon da 

dispersiyon ajanı olarak kullanılmaktadır. 

Anyonik Polielektrolit

Katyonik Polielektrolit

Polielektrolitler

İyonik Yapı: Anyonik

Görünüm: Beyaz granül

Molekül Ağırlık: Çeşitli

Yoğunluk: 0,7 g/cm3

pH(Çöz): 6-8

İyonik Yapı: Katyonik

Görünüm: Beyaz granül

Mlk Ağırlık: Çeşitli

Yoğunluk: 0,7 g/cm3

pH(Çöz): 6-8

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• %0,1‘lik konsantrasyonlarda hazırlanıp kullanılır.

• Çeşitli moleküler ağırlıklara sahip formları bulunur.

• Konvansiyonel arıtmalarda koagülasyona yardımcı 
olarak kullanılır.

• Koagülant tüketimini azaltır.

• Dozlandığı suyun karakteristiğine göre koagülant olarak 
da kullanılır.

• Suda kolayca çözünür, hazırlaması kolaydır.

• Toz/granül halde bulunurlar.

• %0,1-0,3 ‘lik konsantrasyonlarda hazırlanıp kullanılırlar.

• Çeşitli moleküler ağırlıklara sahip formları bulunur.

• Çamur susuzlaştırmada kullanılır.

• Filtre ayrışma zorluğu düşüktür.

• pH 4-10 arasında efektif çalışır.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ



Segawater

• Sega Hibrit PLUS içerdiği inorganik katkılarla çekirdek yükü kuvvetlendirilmiş, böylece daha 

büyük çap ve ağır flok taneciklerin sudaki sedimentasyonu kolaylaştırmaktadır.

• Maksimum verimde koagülasyon sağlar. 

• Türevlerine göre içerdiği farklı inorganik tuzlara göre ürün kalitesi ve etkisi değişmektedir. 

• Flok çapları büyük ve  flokların birbirine daha iyi tutunması sayesinde (suyun ve tesisin yapısına 

göre) flokülasyon için polielektrolit ihtiyacını azaltırlar.

Sega Hibrit Plus

Görünüm: Sarımsı Sıvı

Aktif Madde: %10-20 Al2O3

Bazisite: %80 ± 5

Yoğunluk: 1,15 – 1,30 g/cm3

pH (%5 Çöz): 3,5-6,5

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Çok daha güçlü flok yapısıma sahiptir.

• Hızlı Flok oluşumu sağlar.

• Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.

• Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

• Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal 
çamur oluşumu sağlar.

• Yüksek KOI giderimi sağlar.

• Yüksek ağır metal giderimi sağlar.

• Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.

• Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.

• Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.

• Polielektrolit türü flokulantlara ihtiyaç bırakmaz.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

• Sega Water PAC ürünleri, farklı  bazisiteye 

sahip polimerik bazlı topaklayıcı çöktürücü 

bir kimyasallardır. İçeriğindeki bileşenler  

yardımıyla suda oluşan flok yapılarının birbirine 

daha iyi tutunmasını sağlarlar. 

• Suda bakiye sülfat (SO4-) bırakmazlar. 

• İçme suyu arıtmada efektif olarak 

kullanılmakla birlikte atık su arıtmada da 

kullanılırlar. İçme suyu arıtmada, atık su 

arıtmada, proses suyu üretim tesislerinde 

koagülant olarak kullanılırlar.

• Sega Water PAC ürünleri; flok çaplarının büyük 

olması  ve  flokların birbirine iyi tutunması  

sayesinde (suyun ve tesisin yapısına göre) 

flokülasyon için polielektrolit ihtiyacı azaltırlar. 

• Türevlerine göre farklı inorganik tuzlar 

içerebilmektedir. Bu inorganik türlerin varlığına 

göre ürün kalitesi ve etkisi değişmektedir

Segawater
PAC Series



Segawater

Segawater Packs

Görünüm: Berrak Sıvı

Aktif Madde: %19 

Bazisite: %80 ± 5.  

Yoğunluk: 1,27 ± 0,01 g/cm3  

 pH (%5 Çöz): 3,5-5,5

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Güçlü Flok yapısına sahiptir.

• Hızlı Flok oluşumu sağlar.

• Düşük hamsu sıcaklıklarında  ve  bulanıklıklarında 
kolayca reaksiyona girer.

• Yüksek KOI giderimi sağlar.

• Yüksek ağır metal  ve  yüksek bulanıklık giderimi sağlar.

• Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.

• Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.

• Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal 
çamur oluşumu sağlar.

• Geniş pH aralığında etkilidir.

• Koagülasyon sonrası suyun pH değerini değiştirmez.

• Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

• Kullanımı, saklanması ve dozlanması oldukça kolaydır.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Segawater Pac17

Segawater Pac10

Görünüm: Berrak Sıvı

Aktif Madde: %17

Bazisite: %30-40

Yoğunluk: 1,3-1,4 g/cm3

pH (%5 Çöz): 1,5-4,5

Viskozite: 45 cps

Görünüm: Berrak Sıvı

Aktif Madde: %7-10 

Bazisite: %50-70

Yoğunluk: 1,1-1,4 g/cm3

pH (%5 Çöz): 2,5-5,5

Viskozite: 15 cps

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Yüksek fosfor(P) giderimi sağlar.

• Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

• Düşük kimyasal çamur oluşumu  sağlar.

• Yüksek KOI giderimi sağlar.

• Diğer koagülantlara göre düşük dozda kullanılır.

• Kağıt üretiminde retansiyon ajanı olarak kullanılır.

• Güçlü Flok yapısıma sahiptir.

• Hızlı Flok oluşumu sağlar.

• Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

• Yüksek KOI giderimi sağlar.

• Yüksek ağır metal giderimi sağlar.

• Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.

• Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) riski düşük 
bazisiteli ürünlere göre daha azdır.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ



Segawater

• Yüksek renk giderme özelliğine sahip organik polimerik koagulant olan renk gidericiler, genellikle 

tekstil atık sularındaki boya pigmentlerinin giderilmesinde kullanılan özel bir kuaterner katyonik 

polimerdir.

• Boya sanayi atık sularında da kullanılabilir. Aktif, asidik ve dispers boyalarda etkilidir. Aynı 

zamanda kağıt üretiminde retansiyon ajanı olarak kullanılmaktadır. 

• Çöktürücülerle birlikte kullanıldığında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) ve renk giderim verimi arttığı 

gibi tek başına kullanıma göre maliyet avantajı sağlamaktadır. 

• Sega Water DMC temiz ve atık su arıtmada, yağlı su arıtmada, organik madde gideriminde, 

organik boyar madde gideriminde, çamur susuzlaştırmada birincil ya da ikincil koagülant olarak 

kullanılır.

• Sega Water DMC, sudaki askıda katı madde (AKM) ve çözünmüş maddeleri elektronötralizasyon 

ve köprü absorbsiyonu ile destabilize eden, floküle eden katyonik radikal gruplar ve aktif adsorban 

gruplar içeren organik bir polimerdir. 

• Flokülasyon, renk giderimi, yağ giderimi, organik madde gideriminde efektif olarak kullanılır. Düşük 

doz miktarlarına karşın büyük çaplı flok oluşturarak hızlı çökelme sağlar. Geniş pH çalışma aralığına 

sahiptir. Kokusuz, tatsız ve zararsız bir bileşiktir. 

Segawater
Renk Giderici

Segawater DMC

İyonik Yapı: Katyonik

Görünüm: Beyaz-Sarı Sıvı

Katı Madde: %50-60

Yoğunluk: 1,2±0,1 g/cm3

pH (Çöz): 3-6

Görünüm: Amber Sıvı

Katı Madde: %50-60

Yoğunluk: 1,05-1,10 g/cm3

pH (%5 Çöz): 5-8

Viskozite: 800-3300cps

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Kuaterner katyonik polimer yapılı.

• Koagülasyon – Flokulasyon mekanizması ile çalışır.

• Renk Gideriminde etkilidir.

• Aktif, asidik, dispers boyaların giderilmesinde etkilidir.

• KOI Gideriminde etkilidir.

• Seyreltilerek çözelti halinde ya da direkt olarak suya 
dozlanarak kullanılır.

• AKM giderimi sağlar

• Organik boyar madde giderimi

• Organik madde giderimi sağlar.

• Çamur susuzlaştırmada kullanılır.

• Filtre öncesi flokülasyon ajanı olarak kullanılır.

• Tekstil boyamada formaldehitsiz boya fiksaj ajanı olarak 
kullanılır.

• Kağıt üretiminde kaplama ve antistatik ajanı olarak 
kullanılır.

• Seyreltilerek çözelti halinde ya da direkt olarak suya 
dozlanarak kullanılır.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ



Segawater

• Segamin P50  bir çok sentetik yoldan üretilebilen azot içerikli, kuaterner, katyonik kondenzasyon 

polimerleridir. Organik koagülant olarak arıtma proseslerinde kullanılırlar.

• Üretim prosesi dalların çeşitliliğine göre değişebilmektedir. 

• Sega Water PAFT  alüminyum ve demir tuzlarını içeren yüksek molekül ağırlıklı inorganik bir 

koagülanttır. 

• Temiz su ve farklı sektör atık sularının arıtımında efektif olarak kullanılmaktadır

• İçeriğinde  yer alan bileşenler sayesinde farklı avantajlarını bir araya getirir. 

Segamin P50 Segawater Paft

Görünüm: Sıvı

Katı Madde: %50 ± 2

Yoğunluk: 1,14±0,02 g/cm3

pH(%5 Çöz): 4-7

Viskozite: 600-1000 cps

Görünüm: Kahverengi Sıvı

Aktif Madde: %10 

Yoğunluk: 1,30±0,02 g/cm3

pH(%5 Çöz): 1,5-3,5

Viskozite: 40 cps

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Katyonik iyonik karakterlidir.

• Geniş pH’ta etkilidirler.

• Kullanım miktarı inorganik koagülantlara göre daha 
düşüktür.

• Kullanımı kolaydır.

• Dozlandığı an hızlıca çözünür.

• Renk Giderimi sağlar.

• KOI giderimi sağlar.

• Hızlı ve Büyük Flok oluşumu sağlar ve  güçlü flok 
yapısına sahiptir.

• Düşük sıcaklarda reaksiyona girebilir.

• Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.

• Demir 3 Klorür (FeCl3)’e göre az kimyasal çamur 
oluşumu.

• Yüksek KOI giderimi sağlar.

• Yüksek ağır metal ve arsenik giderimi sağlar.

• Yüksek stabilite üründür.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ



• Segawater 678, kompleks yapıcılar, nonyonik ve anyonik ürünler içeren sıvı halde ph ayarlayıcı ve 

sistem temizleyici bir üründür.

• Segawater 678 yağ, gres, ester ve inorganik tortuların temizlenmesinde kullanılabilir.

• Segawater 678 yüksek alkaliteye dayanıklı membran türlerinde kullanılabilir.

• Ürün atılmadan önce asit çözeltisi ile nötralize edilmelidir. Ürün organik kompleks yapıcılar içerir. 

Deşarj için yerel kısıtlamalara uyulmalıdır.

Segawater 678

Görünüm: Berrak sıvı.

pH (% 100): 12,6 ± 0,4

Suda Çözünürlük: Suda çözünür

Sıcaklık stabilitesi: -5 - +40 °C

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Segawater



Segawater

Membranların üzerindeki en önemli tıkanma sebepleri 

arasında kireçlenmeye sebep olan silika, kalsiyum, 

magnezyum, sülfat gibi kireç yapan iyonlarını 

söyleyebiliriz. Demirli ve tuzlu sular da membranlar 

üzerinde tıkanmaya sebep olsa da genellikle, membranlar 

üzerindeki tıkanmalar kireçlenmeye bağlı yaşanıyor. 

SEGA GUEST DP antiskalantları bütün bu kireçlenmeye 

bağlı tıkanmaların önüne geçebilir kalitededir.SEGA 

GUEST DP  antiskalantları yüksek derecede kireç ve 

kirlilik çözme yeteneğine sahip olduğundan ters ozmoz 

diğer adıyla reverse osmosis kullanıcılarının bir numaralı 

tercih ettiği üründür.

Sega Guest DP 
Antiskalant

• Güvenli Ambalajda nakliye,

• Hızlı etki

• Çevreye en az atık imkanı,

• Düşük işletme maliyeti,

• Güvenli işletim

pH : 5.0-7.0

Patlama Limiti : Yok

Alem Alma Sıcaklığı : Yok

Bağıl Yoğunluğu : 1,00-1,10 gr/cm3

Çözünürlük : Suda tamamen çözünür.

ANTİSKALANT KİMYASAL ÖZELLİKLERİÖZELLİKLERİ

Antiskalant, ters ozmoz 

membranlarının kireçten dolayı 

tıkanmaması için kullanılan antiscale 

ürününe antiskalant denir. Antiskalant 

ile membranlarınızın kullanım ömrünü 

uzatabilir ve daha sistemli çalışmasını 

sağlayabilirsiniz. Antiskalant genel 

olarak kullanımına göre kireçli 

sular, demirli sular ve tuzlu sular 

için sınıflandırılabilir.Ters ozmoz 

ya da diğer adı ile reverse osmosis 

sistemin en önemli parçalarından 

olan membranların bu kimyasal 

sayesinde tıkanmaması, kaliteli bir 

biçimde çalışması cihazın sağlığı ve 

arıtması açısından oldukça önemlidir. 

Bu nedenle antiskalant hangi kullanım 

amacına uygun olarak kullanılırsa 

kullanılsın, membranlar için önemli bir 

etkendir.



Segawater

Antiskalant; ön filtrelerden geçen suyun ters ozmoz membranlarına girişinden önce 

dozlanan yardımcı kimyasal bir üründür.Antiskalant kimyasal yapısı sayesinde Kalsiyum 

(Ca++) , magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HCO3) iyonlarının tepkimeye girerek 

membran yüzeyinde birikmesini geciktirir.

SEGA GUEST DP  Antiskalantları tüketicinin ihtiyaçlarına göre hassas ve esnek 

çözümler sunarak, kendisini kullananların ihtiyaçlarını gidermektedir.Çözüm odaklı 

olarak çalışan bu ürün grubu mutlaka sizin ters ozmoz sistemleriniz için de fayda 

sağlayacaktır.

SEGA GUEST DP antiskalantları bizden hizmet alanlar tarafından üst performans 

gerektiren durumlar için tercih edilen profesyonel bir ürün ve seçimdir.

Neden
Sega Guest DP
Antiskalant ?
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