
TRATAMENT CURATIV

/  PRODUŞI DETARTRANŢI

PRODUS DETARTRANT PE BAZĂ CLORHIDRICĂ

PRODUS DETARTRANT PE BAZĂ DE ACID CLORHIDRIC ŞI FOSFORIC

Produs detartrant cu acţiune rapidă compus
din acid clorhidric şi inhibitori de coroziune. Foarte
concentrat în acid, permite  dizolvarea  rapidă a 
calcarului carbonat şi sulfatat. Inhibitorii sunt dozaţi
pentru a respecta fierul, fonta, cupru, aluminiu şi
zincul în timpul operaţiei de detartrare, în afară de
inox. Neutralizarea  este  necesară  după  fiecare 
operaţiune.

Teste în laborator :

 

 

0,5L de CALEX CFF + 0,5L de apă pot dizolva
180 gr de calcar în  30’.
0,3L de CALEX CFF + 0,7L apă pot dizolva
80 gr de calcar în  30’.
Informaţii cu  titlu  indicativ  rezultatul  putând  varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.

Nota : Sub 100g acid liber o soluţie detartrantă poate fi
considerată ca insuficient de eficace pentru a dizolva
calcarul într-un timp rezonabil.

Proprietăţi fizico - chimice :

- Lichid pe bază de HCL.
- Culoare gălbuie.
- pH Acid.
- Miscibil cu apă în orice proporţie.

Produs detartrant cu acţiune rapidă compus din 
acid clorhidric, acid fosforic, inhibitori de  
coroziune, tensioactivi  şi  antispumant.
Prin compoziţia sa  este un puternic detartrant şi
dezoxidant.
Dizolvă r apid  calcarul  şi oxizii stăpânind emulsiile
gazoase.
Respectă metalele : fierul, fonta, cupru, aluminiu și
zincul în timpul operaţiunii de detartrare, cu excepţia
inoxului.
Neutralizarea  este necesară  după  fiecare operaţiune.

Teste în laborator :

Proprietăţii fizico-chimice : 

- Lichid pe bază de  HCL + PO4H2.

- Culoare verde.
- pH Acid.
- Miscibil cu apă în orice proporţie.

Aplicaţii : 

 

-  

-  

Se utilizează prin imersie sau în circulaţie
cu o pompă de detartrare tip TUBNET.
Nu se utilizează în prezentă de inox sau zinc
sau aluminiu.
CALEX CFF trebuie utilizat întotdeauna diluat
cu apă maxim 50 % sau mai puţin în funcţie 
de operaţia de detartrare.

-  CALEX CFF dizolvă rapid calcarul. Gazele emise
prin dizolvare  trebuiesc  evacuate  din reţea  sau
din localul unde se intervine.

Recomandări :

Este  necesară  neutralizarea,  pasivizarea după
un detartraj cu CALEX CFF.

Rezerve :

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Aplicaţii : 

-  METALNET dizolvă rapid calcarul diminuând
formarea spumei.
Gazele eliberate prin dizolvare trebuiesc
evacuate  din  reţea  şi  aerisit  localul.

CALEX CFF

20
 litri

Ref. 4105

METALNET

5
 litri

Ref. 4096

METALNET

20
 litri

Ref. 4100

11. TRATAMENT PENTRU DETARTRARE A REŢELELOR DE APĂ

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Recomandări :

Este necesară neutralizarea, pasivizarea după
un detartraj cu METALNET.

Rezerve :

Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la fişa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Nota : Sub 100g acid liber o soluţie detartrantă poate fi
considerată ca insuficient  de  eficace  pentru a dizolva
calcarul într-un timp rezonabil.

0,5L de METALNET + 0,5L de apă pot dizolva
160 gr de calcar în  20’.
0,3L de METALNET + 0,7L apă pot dizolva
120 gr de calcar în  20’.
Informaţii  cu  titlu indicativ  rezultatul  putând varia
în funcţie de natura calcarului care trebuie dizolvat.

Se utilizează prin imersie sau în circulaţie
cu o pompă de detartrare tip TUBNET.
Nu se utilizează în prezentă de inox sau zinc
sau aluminiu.
METALNET trebuie utilizat întotdeauna diluat
cu apă maxim 50 % sau  mai puţin  în funcţie 
de operaţia de detartrare.

-  
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