/ ANTIGEL PENTRU INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE
NET GEL CLIM RADIA

10
Litri
Ref. 3582

200
litres

Antigel pe bază de Mono Etilen Glicol şi inhibitori de
coroziune, utilizat în circuitele de climatizare şi de
încălzire fără ACM.
Corespunde normelor europene NF 15601.

Tabel orientativ pentru calculul concentarţiilor
Concentraţie % Densitate la 20°C Protecţie în °C

Recomandări :
Neavând calitate alimentară se recomandă
ca NET GEL CLIM RADIA - antigel special
pentru circuitele de climatizare şi încălzire
să nu ﬁe introdus în circuitele cu ACM.
O dozare corspunzătoare a soluţiei de antigel
se stabileşte pornind de la o concentraţie de cel
puţin 30 % în scopul obţinerii unui bun echilibru
al rezervei inhibitoare şi alcaline.

50

1,070

-35

40

1,055

-25

Precauţiuni :

30

1,041

-16

Pentru deversarea, a se vedea reglementările în
vigoare.

Determinarea cantităţii de NET GEL CLIM RADIA
ce trebuie injectată :

Rezerve :

Produsul este destinat exclusiv uzului profesional.
A se raporta la ﬁşa de securitate disponibilă la
- Se face prin evaluarea capacităţii instalaţiei
cerere.
- Prin determinarea temperaturii de protecţie ( vezi tabel )

1000
litri
Ref. 3554

Lichid de culoare roz
Densitate 1,13
PH 8,5 - 9
Toxic

Curăţarea instalaţiei :

Produs cu destinaţie profesională. A se
- Recomandăm cu insintenţă curăţarea în prealabil a
conforma instrucţiunilor. Declinăm orice
instalaţiei.
responsabilitate dacă produsul nu este
- Dacă există depuneri de mâl sau oxizi, acestea
utilizat conform prescripţiilor.
trebuie eliminate în mod obligatoriu înainte de adăugarea
antigelului. Chiar în absenţa factorilor enumeraţi mai
sus este preferabil să se realizeze o golire şi o spălare
completă a instalaţiei înainte de introducerea antigelului.
Introducerea antigelului NET GEL CLIM RADIA se poate
realiza prin 2 metode :
1 - Se introduce NET GEL CLIM RADIA prin punctul
cel mai înalt al instalaţiei, în mai multe tranşe, în scopul
omogienizării compoziţiei.
2 - Se prepară amestecul de apă cu antigel într-un
rezervor pentru a obţine o omogenizare perfectă, amestec
ce va ﬁ introdus în instalaţie cu ajutorul unei pompe de
injecţie, printr-un punct de golire sau robinet.
Controlul calităţii amestecului de antigel :
- Controlul se face din doi în doi ani.
- Pentru antigel : densitate (a se vedea tabelul ).
- Ph- ul pentru asigurarea protecţiei anticorozive.
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Rezerve către utilizator :

