12. NEUTRALIZAREA REŢELELOR DE APĂ ŞI A SOLUŢIILOR ACIDE

/ PRODUSE DE NEUTRALIZARE
NEUTRALIZANT PUDRĂ DUPĂ DETARTRARE SAU DEZOXIDARE
NEUTREX

NEUTREX

Ref. 4102

Ref. 4110

1 kg

8 kgs

Produs pudră compus din carbonat de sodiu
şi fosfat trisodic, utilizat pentru neutralizarea
reziduurilor acide.

Proprietăţi ﬁzico-chimice :
- Pudră de culoare albă.
- pH bazic.
- Se dizolvă în apă.

Aplicaţii :
NEUTREX se dizolvă în apă după modelul :
1 kg pentru 20L de apă. În urma operaţiei
de detartrare şi dezoxidare, după golire şi
clătire, injectarea NEUTREX-ului în instalaţie
permite neutralizarea tuturor reziduurilor acide.
Controlul neutralizării se face prin Ph-ul care

trebuie să se situeze între 9 -10.
Veriﬁcaţi dacă soluţia neutralizantă este bine
repartizată în instalaţie înainte de golire.

Recomandări :
Nu introduceţi NEUTREX într-o soluţie prea
acidă, ( reacţie chimică ).

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.

NEUTRALIZANT LICHID, PASIVIZANT ŞI FILMOGEN DUPĂ DETARTRARE
ŞI DEZOXIDARE
NPF

10
litri
Ref.4090

20
litres

Este o combinaţie neutralizantă, pasivizantă
şi ﬁlmogenă. NPF neutralizează reziduurile acide
şi pasivizează suprafaţa metalelor. NPF lasă un ﬁlm
protector util pentru instalaţiile sau schimbătoarele
care trebuiesc să rămână goale înainte de umplere.

soluţia NPF este bine repartizată în instalaţie.
Pentru o neutralizare eﬁcace lăsaţi soluţia să
circule la cald sau la rece 1 oră înainte de golire.

Recomandări :
A nu se stoca la temperaturi reduse.

Proprietăţi ﬁzico-chimice :

Rezerve :

- Lichid de culoare verde clar.
- pH bazic.
- Miros neutru.

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

Aplicaţii :

Rezerve către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj
Se aplică în urma detartrării şi dezoxidării instalaţiilor, profesional. A se conforma instrucţiunilor.
după golire şi clătire. Injectarea cu NPF permite
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
neutralizarea şi pasivizarea tuturor reziduurilor acide.
nu este utilizat conform prescripţiilor.
Dozajul se situează între 0,5 şi 3 % în funcţie de Ph-ul
care trebuie să ﬁe cuprins între 9,3 şi 12. Veriﬁcaţi dacă Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

NEUTRALIZANT LICHID PENTRU SOLUŢII UZATE
NEUTRAL

10
litri
Ref. 4089

Este un produs chimic având la bază sodă
caustică, utilizat pentru neutralizarea soluţiilor
detartrante înainte de deversare, a căror Ph
este inferior la 6,5.

Proprietăţii ﬁzico-chimice :
- Lichid de culoare translucidă.
- pH bazic.
- Reacţie chimică exotermă.

Dacă soluţia de neutralizat este foarte
încărcată în calcar dizolvat prin neutralizare
se va forma un precipitat. La volumele mari
este necesară ﬁltrarea înainte de deversare
pentru a respecta normele mediului (MES).

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

Aplicaţii :

Rezerve către utilizator :

Soluţia este gata preparată pentru utilizare.
Se amestecă în solventul de calcar încă acid
pentru a atinge o neutralizare care se situează
între 6,5 şi 8,5.

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

Recomandări :
Dacă soluţia de neutralizat este prea acidă
vă sfătuim să o diluaţi înainte de a introduce
NEUTRAL până se aduce ph-ul la 6,5 pentru
a evita o încălzire puternică a soluţiei.
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Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

