
/  PRODUS PENTRU ELIMINAREA MÂLULUI

ELIMINAREA MÂLULUI PE BAZĂ ALCALINĂ

Conceput pentru realizarea tratamentelor curative
de eliminarea mâlului din instalaţii. DBR 80 permite
disocierea mâlului, oxizilor metalici, şi a mineralelor
care conţin carbonaţi. Prezervă metalele (cupru,
fontă, fier) şi instaurează un mediu reductor de
oxigen. Produsul  poate  rămâne în instalaţie  timpul
necesar  pentru  a  normaliza  circulaţia şi a o curăţa.
O operaţie de eliminarea mâlului cu DBR 80 se
poate derula pe mai multe luni fără a altera
buna funcţionare a circuitului. Astfel tratamentul
curativ şi preventiv sunt asociaţi.
DBR 80 este  un produs bazic  şi utilizarea sa este
incompatibilă  dacă  instalaţia  conţine  aluminiu, 
aliaje şi derivate.
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Proprietăţi fizico-chimice : 

- Produs lichid gata de utilizare.

- pH bazic.

- Densitate la 20 °C : 1,12.

- Alcalin, dispersant.

- Reductor de oxigen şi de CO

- Inhibitor de coroziunea cuprului şi a fierului.

Aplicaţii : 

În colectiv : 

Dozajul variază în funcţie de importanţa şi cantitatea
depunerilor de eliminat.
Se introduce între 1 -3 % DBR. Ph - ul trebuie menţinut
la minim 10 pe durata tratamentului curativ.

Introducerea în instalaţie se face cu un dozator.
Instalaţia trebuie echipată în prealabil cu vane de golire
în partea inferioară a coloanei, cu vase de recuprearea
mâlului  sau  cu  filtre  magnetice  pentru  evacuarea 
depunerilor  disociate şi  fluidificate de către DBR 80,
puse în circulaţie.

Individual : 

Prin circulaţie cu ajutorul unei pompe de tip TUBNET,
dozajul  poate  varia  de  la 6 la 10 %  sau  prin  două
operaţiuni  succesive  de  la 3 la 5 %,  separate  printr-o
clătire sau prin montarea unui captor magnetic.

de DBR/m  :3

- PH : 9,5 la 10.
- SO3 : 10 m

kg/m3

    reduc 20g/m  de oxigen dizolvat.

- P2O5 : 35 mg/l.

Recomandări : 

Tratamentul de eliminarea mâlului cu DBR 80 convine
perfect  reţelelor  mari  dotate  cu  captare magnetică
pentru eliminarea bornelor şi prezervarea riscului
de colmataj. Operaţiunea se va efectua în sezonul
rece, ameliorând progresiv funcţionarea instalaţiei.

Modul de operare 

( treceri prin sol şi pereţi ), a radiatoarelor
( ambianţă umidă ), zonele de slabă circulaţie
( sau obstrucţie ), blocaj de vane, etc.

Important :

3. Verificaţi dispersia produsului  în  toată instalaţia  

6. Controlaţi  turbicitatea ( MIS ),fluidului circulant.  

7. Când  instalaţia  încălzeşte peste  tot iar fluidul  

Verificaţi  Ph-ul ( neutru )  în diverse  puncte  ale
   

 
  

  

Acţiunea tratamentului consistă în eliminarea
oxizilor de carbonaţi încrustaţi şi pulverulenţi.
Produsele utilizate respectă componenţii instalaţiei,
dar dacă vor survenii scurgeri  în  urma eliminării
depunerilor colmatante, trebuie anticipat şi făcute
reţineri.

1. Vidanjă totală pentru evacuarea mâlului.
Notă : pe instalaţiile mari această operaţiune nu
este întotdeauna posibilă.

2. Introducerea dozei de DBR 80.

prin măsurarea Ph-ului (Ph 10 în timpul operaţiei).
4. Vidanjaţi deschizând vanele din partea de jos a
coloanelor sau prin captorii magnetici.
5. Verificaţi repartiţie încălzirii.

circulant este limpede, goliţi şi clătiţi cu apa de la
reţea, creând circuite preferenţiale de clătire.

instalaţiei.
8. Introduceţi produs inhibitor de coroziune.

10
 litri

Ref. 7509

20
 litri

Ref. 7511

DBR 80

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.

Periculos. Respectaţi precauţiunile de utilizare

Bază de control pentru 10 kg 
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Prealabil : 

Înainte  de  intervenţie  verificaţi  funcţionabilitatea
sistemelor  de  degazare.  Verificaţi  de  asemeni
starea generală a instalaţiei pentru anticiparea
riscului de scurgeri, a coroziunii interne şi
externe a ţevilor.
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