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Ref. 40845
20 kg

5 kg

detartrant rapid şi puternic destinat să elimine
calcarul depus în aparatele de producţie de apă
caldă, încălzitoarelor, schimbătoarelor, pentru a
oţel, inox, fontă, cupru, bronz, alamă, cauciucul
şi aproape toate plasticurile.
Este recomandat în mod special pentru detartrarea
aparatelor din inox, deoarece nu riscă să
depasivizeze suprafaţa metalului.

Martorul de activitate : culoarea soluţiei din
galben devine verde, apoi albastru care
indică epuizarea detartrantului şi necesitatea
este terminat ( culoare galbenă stabilă şi lipsă
de emisie de gaze ), goliţi şi clătiţi de mai multe
ori până gând dispar urmele de produs precum
şi mirosul martorului speciﬁc.

Recomandări :
Dizolvă calcar până la 50 % din greutatea sa,
inhibă împotriva coroziunii, indicator de activitate
prin schimbarea culorii, controlul clătirii prin
martor olfactiv. Sub formă de pudră pentru o
utilizare fără pericol şi o manipulare uşoară şi
sigură. A nu se utiliza cu recipiente galvanizate
sau din aluminiu.

Proprietăţi ﬁzico-chimice :
Pudră acidă pe bază de acid sulfamic inhibat,
conţinând un agent indicator de activitate,
un agent antispumă şi un martor de clătire
olfactiv şi rapid.
Culoare : galbenă
Miros : particular, uşor acru
Forma : pudră cristalină umedă
Ph concentrat : neaplicabil
Ph ( soluţie 0,1 % ) : 1,5 până la 2,5

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

Rezerve către utilizator :

Aplicaţii :

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

Pentru obţinerea unei soluţii acide de detartrare
litri de apă ( concentraţia minimă este de 250g
pentru 10 litri apă ).
Apa caldă accelerează detartrajul dar să nu se
depăşească 80°C.

Kit-ul conţine 1L de detartrant şi 1/2L de neutralizant.
Detartrantul este o soluţie acidulată dozată pentru
a dizolva 150g calcar în 15 min, calcarul din centralele
murale.
Produsul detartrant are indice colorimetric.
Neutralizantul aduce Ph-ul soluţiei detartrante la neutru
pentru a ﬁ deversat la canal.

Mod de aplicare :

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.

1- Racordaţi tur / retur a schimbătorului la pompă.
2- Introduceţi 3L de apă în rezervorul pompei.
3- Puneţi vana inversoare în poziţie intermediară.
4- Porniţi pompa şi basculaţi vana inversoare
alternativ stânga/dreapta în funcţie de sensul de
circulaţie ales.
5- Asiguraţi-vă că apa circulă, veriﬁcaţi etanşeitatea
racordurilor.
6- Cu pompa în circulaţie introduceţi progresiv
produsul detartrant.
7- Pentru respectarea mediului Ph-ul soluţiei deversate
la canal trebuie să ﬁe între 6 - 8,5. Neutralizaţi
înainte de deversare.
8- Repunerea în funcţie : dacă schimbătorul este repus
în funcţie imediat, clătiţi cu apa de la reţea.
Vana în poziţie intermediară.
Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare
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