/ PRODUS PUDRĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA
COMBUSTIEI ÎN CENTRALELE INDUSTRIALE
PPR 22
Recomandări :

- Produs pudră pentru curăţarea chimică şi ameliorant
al combustiei pentru centralele industriale care
funcţionează pe bază de păcură, cărbune sau lemne.
- Reduce emisia de cenuşă şi fum eliminate în mediu
la curăţarea pneumatică sau vapori.
- Ameliorant al combustiei, reduce depunerile din
centrală, limitează curăţarea prin suﬂare.
- Ameliorează randamentul şi funcţionarea centralei.

În centralele pe bază de cărbune, datorită combustibilului
utilizat, se poate provoca fuziunea cenuşei şi depunerea
acesteia pe pereţi. Blocul de cenuşă astfel format
perturbă funcţionarea centralei, uneori înregistrând
incidente mecanice grave. În acest caz se poate
realiza un tratament al cărbunelui.
Precauţii la utilizare :

Aplicaţii :

Tratamentul centralelor mari cere o bună cunoaştere
a aplicării produselor corespunzătoare.
Nu ezitaţi a ne consulta

Se injectează PPR 22 în combustie cu aparatul de aer
comprimat :
- 20 gr tonă/h pentru motorină.
- 30 gr tonă/h pentru lemn şi cărbune.
- 2 injectări în 24 ore.

Saci
Ref. 3269

Rezerve pentru utilizare :
Produs destinat exclusiv unei utilizări profesionale.
Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul în
care nu s-au respectat indicaţiile date.

20 kg

Periculos. Respectaţi indicaţiile de utilizare.

/ PRODUS LICHID ANTI-COROZIV PENTRU CENTRALELE INDUSTRIALE
PE PERIOADA DE NEFUNCŢIONARE
PPN 507
- Produs pentru protecţia împotriva coroziunii centralelor
în perioada de oprire.
- Inhibitor cu acţiune dublă.
- Eficace împotriva ruginii, eﬁcace împotriva coroziunii acide.
- Conţine un element ce acţionează împotriva ruginii pe bază
de ulei şi un component alcalin care neutralizează efectele
acizilor care se formează în cursul perioadei de oprire a
centralelor.
Aplicaţii :
- A se utiliza pur. Pregătit pentru utilizare.
- Se aplică după curăţarea centralei.
- A se pulveriza pe tot interiorul centralei.
- Produsul pătrunde în micile reziduri după clătire, se
interferează între acestea şi metal. Crează astfel o
peliculă protectoare care se autodistruge la pornirea
centralei, ﬁnalizând curăţarea zonelor inaccesibile.

Recomandări :
Utilizaţi pulverizatorul adaptat pentru aplicarea
produsului.
Precauţiuni la utilizare :
Produsul este destinat exclusiv uzului profesional.
A se raporta la ﬁşa de securitate disponibilă la cerere.
Rezerve de utilizare :
Produs rezervat exclusiv uzului profesional.
Nu ne asumăm nicio responsabilitate în caz de
utilizare incorectă.

PPN 507
Ref. 3060

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare.

PPN 507
Ref. 3061
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/ PRODUS PENTRU CURĂŢAREA ŞI DEGRESAREA SUPRAFEŢELOR
Proxyl super clean concentrat
Ref. 3330 Ref. 3331 Ref. 3332 Ref. 3333

PROXYL SUPER CLEAN
Produs cu mai multe întrebuinţări, cu o foarte mare
eﬁcacitate în eliminarea murdăriei şi a grăsimilor.
Pe suporturi :
- mecanice, zugrăveli, plastic, căptuşeala solului.
Proxyl Super Clean este un curăţător de excepţie ce
pătrunde în murdăria depusă, nu atacă materialele din
care sunt confecţionate suprafeţele.
Aplicaţii :
În cazul unei suprafeţe din aluminiu netratat se va folosi
un amestec de substanţă şi apă de 50 %.
- lăsaţi să acţioneze 3 până la 5 minute.
- uscaţi cu ajutorul unei cârpe sau hârtie, apoi clătiţi cu
apă curată cu ajutorul unui burete.
Recomandări :
Este un detergent puternic, în prealabil se recomandă
o probă pentru a vă asigura de rezultat.

Precauţiuni de utilizare :
Dacă produsul nu este clătit imediat, în
cazul unei suprafeţe de aluminiu netratat
metalul poate ﬁ uşor atacat
( urme albicioase ).

2
Litri

Rezerve către utilizator :
Produs cu destinaţie profesională.
A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă
produsul nu este utilizat conform
prescripţiilor.
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750
Flacon vaporizator
Proxyl super
clean PAE
Ref. 3334

Periculos. A respecta precauţiunile de utilizare.
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