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/  SUBSTANŢE PENTRU CURĂŢAREA SCHIMBĂTOARELOR  

DE CĂLDURĂ LA CENTRALELE PE GAZ

PAT 600 

Ref. 3042

Ref. 3040 Ref. 3043

Flacon vaporizator

PAT 610

Ref. 3041

/ PRODUS LICHID PENTRU CURĂŢAREA CAZANELOR INDUSTRIALE

DPS 80 

Gazul este în principiu un combustibil curat dar o 
dereglare a arzătorului,  praful,  gazele grase din
aerul de combustie, crează depuneri pe schimbătorul
de căldură.  

PAT 600 a fost conceput pentru reducerea şi

eliminarea depunerilor fără demontarea schimbătoarelor. 

Aplicaţii : 

- centrale murale în funcţionare  
- vaporizaţi jeturi scurte şi repetitive  
- depunerile se detaşează şi sunt arse de flacără

Recomandări  : 

Dacă anumite reziduri persistă, opriţi combustia şi terminaţi 
operaţiunea utilizând o pensulă ref.1810,  sau un aspirator. 

Precauţiuni de utilizare   : 

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional. 

A se reporta la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator   : 

Produs cu destinaţie profesională.  A se conforma  

instrucţiunilor.

Declinăm orice responsabilitate dacă produsul nu este

Soluţie  bazică  compusă din agenţi  de  înmuiere  şi 
dezincrustare, special folosită la curăţarea exterioară
a  schimbătoarelor  de  căldură  ale  centralelor  sau
generatoarelor  de  aer cald,  unde  se  întâlnesc  în
principal depuneri de sulfaţi de fier şi carbon nearse. 

Aplicaţii  : 

Curăţarea schimbătoarelor de căldură când centrala
 

-  Preparaţi o soluţie de DPS 80 cu o concentraţie
 

de 20 până la  50 % ( în funcţie de depunere). 

-  Se pulverizează soluţia asupra ansamblului pe

suprafeţele care necesită curățare,  până când

acestea vor fi suficient de umede.

-  Se lasă să acţioneze 10 min până nu se mai 

 

observă efervescenţa produsului asupra depunerilor.

-   Clătirea se face utilizând o cantitate minimă de apă

pentru a păstra ph-ul superior la 7.

( neutralizarea riscurilor de coroziune. )

Curăţarea suprafeţelor de schimb în stare de 
    funcţionare : 

Pentru menţinerea unui bun schimb de căldură  şi

   randament ridicat al centralei preparaţi o soluţie de
15 până la 30  %.
- se opreşte arzătorul, se pulverizează soluţia 

    asupra suprafeţelor de schimb, de întreţinut. 
După câteva minute arzătorul se repune în 

  funcţiune.

Recomandări  : 

Nu amestecaţi niciodata DPS cu alte soluţii chimice.

Produsul va fi conservat în ambalajul lui original. 
Produsul nu se va aplica asupra elementelor din cupru,

Precauţiuni de utilizare  : 

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional. 

A se raporta la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Produs cu destinaţie profesională.  A se conforma 

instrucţiunilor.

Declinăm orice responsabilitate dacă produsul nu 
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nu funcţionează : 

sau aliaje ale acestuia.
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utilizat conform prescripţiilor.

Periculos.A respecta precauţiunile de utilizare

Rezerve către utilizator : 

este utilizat conform prescripţiilor.
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