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13. 

Compoziţia  sa îi  oferă o mare  polivalenţă
(dispersant, anti-calcar, reductor de coroziune,
de zgomote, poli-metale)  şi nu  reclamă o 
tehnică particulară pentru utilizare şi contact.
Este utilizat pentru tratarea încălzirilor centrale,
a circuitelor închise de aer  condiţionat, a
preselor şi a condensatoarelor.

Proprietăţi fizico-chimice : 

-  Formulă detergentă complexă dispersantă,
cu inhibitor de coroziune.

- Aspect : lichid brun.
- pH (produs pur) : 10,2 aproximativ.
- Densitate la 20 °C : 1,045 aproximativ.
- Punct de cristalizare  : 0 °C.

Aplicaţii : 

Tratament preventiv : 
Dozajul între 1 - 3 litri/m  în funcţie de caracteristicile
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apei  circuitului. Controlul se  efectuează  prin 
măsurarea ph-ului care trebuie să fie menţinut
peste 8,5. Controlul se face anual după ce s-a
efectuat un aport de apă signifiant, dacă este 

Curăţarea circuitului : 

Dozaj 1 - 2 litri pentru 100 litri de apă, 
încălziţi circuitul (50 - 60 
săptămâni de funcţionare, goliţi, clătiţi
şi introduceţi doza de preventiv, verificând ph-ul.

Recomandări : 

Pentru a evita ca oxizii şi mâlul puşi în suspensie
să creeze anomalii de funcţionare, orice
instalaţie având mai mult de 2 ani fără tratament
necesită o  curăţare  înaintea  unui  tratament de
întreţinere. Orice instalaţie veche şi foarte murdară
necesită un audit înainte de curăţare.
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Produs « 2 în 1 » a cărui calităţi servesc atât la spălarea 
instalaţiilor noi pentru neutralizarea reziduurilor, grăsimilor,
calaminelor, mineralelor etc cât şi la eliminarea mâlului din
instalaţiile vechi indiferent de vârsta lor. Prin acţiunea sa
detergentă şi  dispersantă, pune în  suspensie mâlul şi
depunerile care pot fi eliminate prin clătire. Dizolvă uşor
calcarul. Convine  perfect  curăţării instalaţiilor  vechi  fără 

şi materialele din instalaţiile de încălzire ( chiar  şi  aluminiul
aşa cum este preconizat ).

Proprietăţi fizico-chimice : 

Formulă complexă detergentă şi dispersantă.
Conţine un polimer şi agenţi inhibitori.
Culoare : maro deschis.
Miros : uşor a peşte.
Formă : lichidă uşor vâscoasă.

Densitate : 1,16 - 1,20

Aplicaţii : 

Goliţi instalaţia eliminând depunerile în suspensie,
introduceţi produsul în instalaţie.

Instalaţii noi : 

Se introduce 0,5%, se urcă în temperatură instalaţia
şi se lasă să circule 2 ore. 

Instalaţii vechi : 

Dozaj 1% în instalaţia care funcţioneză în condiţii
normale o săptămână sau 48 ore în funcţionare

forţată contiună ( 70 C ). Cu o pompă 

într-o zi ( consultaţi serviciul nostru tehnic ).
Clătiţi  instalaţia  până  când apa  iasă curată.
Pentru  a prevenii depunere de mâl  şi  calcar,
oxidarea, coroziunea, scăderea randamentului,

Recomandări : 

Pentru a obţine un rezultat bun instalaţia
trebuie să poată fi golită în întregime. Vanele
motorizate şi robineţii termostatici trebuie să 
rămână în timpul operaţiunii. În cazul unui vas
de expansiune deschis verificaţi ca prea-plinul
să  nu  deverseze.  Dacă  instalaţia  este  foarte
mâloasă 2  tratamente succesive sunt  indicate
decât un singur tratament cu supradoză.
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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.

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.
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