
 /  PRODUS INHIBITOR DE COROZIUNE ŞI DE DEPUNEREA CALCARULUI 
 INSTALAŢII INDUSTRIALE ŞI COLECTIVE
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Compoziția lui îi oferă o mare
polivalență de acțiune,
( dispersant, anti - calcar,
reductor de coroziune, reductor
de zgomote ), ușor de introdus
și de controlat. Este utilizat la
tratarea apei din instalațiile de
încălzire centrală, a circuitelor
închise de răcire, a preselor, a
condensatoarelor. Compatibil cu toate metalele.

Proprietăți fizico-chimice : 

- Formulă complexă detergentă și dispersantă
cu ajutorul inhibitoriilor.

- Aspect : lichid brun limpede.
- pH (produs pur) : 10,2 aproximativ.

care conţin materiale de sinteză : 
PEX, PB, PP. În acest caz utilizaţi protectorul
ECO 110, ECO 120.

Aplicaţii : 

Concentraţia  preconizată  este  de 1 %. Un 
supra-dozaj  este fără consecinţe. Instalaţia
trebuie  curăţată  cu  ECO 210  înainte  de 
introducerea  produsului ECO 130,  pentru a 
elimina orice depunere sau materie indezirabilă.
Astfel se redă randamentul inţial al centralei.
Controlaţi anual Ph-ul sau în caz de adaos de 

- Densitate la 20 °C : 1,045 aproximativ.

- Punct de cristalizare : 0 °C.

3
 în funcție de

°C.

Aplicații : 

Preventiv : Dozaj de 1 - 3 litri m
caracteristicile apei din circuit. Controlul se face
anual prin măsurarea Ph-ului care trebuie menținut
superior la 8,5 sau în caz de adaos important de 
apă.
În curativ pentru curățarea circuitelor : 
Dozaj de 1-2 litri pentru 100 litri apă din circuit.
Circuitul trebuie încălzit la 50-60
După 1-2 săptămâni de funcționare, clătiți și puneți
doza preventivă verificând Ph-ul.

Recomandări : 
Instalațiile netratate având mai mult de 2 ani, trebuie
curățate înainte de introducerea dozei de întreținere.

Special  conceput  pentru  protecţia  împotriva
coroziunii şi a depunerii de calcar în instalaţii.
Compatibil cu orice centrale şi  tip de instalaţii,
materii de sinteză : PLX, PB, PP.
ECO 120 nu protejează dar nu este agresiv 
cu aluminiu. 

Aplicaţii :

Concentraţia preconizată este de 1 %. Supra
dozajul este fără consecinţe. Într-o instalaţie
nouă ECO 120 poate fi introdus fără o spălare
prealabilă dar este indicată o clătire repetată.
La o instalaţie veche se curăţă în prealabil cu ECO
210. Controlaţi anual Ph-ul sau în caz  de  adaos de
apă important.

La nevoie reactualizaţi dozajul produsului. Durata
de viaţă a protecţiei poate exceda 5 ani intr-o
instalaţie curată şi corect întreţinută. 
Este contraindicat  folosirea unei ape dedurizate
pentru umplerea instalaţiei.
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/  PRODUS ÎMPOTRIVA COROZIUNII ŞI DE DETARTRARE 

Proprietăţi fizico-chimice : 
Complex de inhibitori: organici, calcar,
anorganici,  de  coroziune,  agenţi de
sinergie. Conţine biocid.
- Culoare : gălbui pai.
- Miros : specific.
- Formă : lichidă. 

(poate conţine cristale)
- pH (concentrat) : 8,5 - 9,0

pH ( în soluţie 1 % ) : 7,6 - 8,0
- Densitate : 1,15 - 1,17

Proprietăţi fizico-chimice : 

 
 

 
 

- Culoare : galben pai.
- Miros : specific.
- Forma : lichidă.

(poate conţine cristale).
- pH (concentrat) : 7,8.

- Densitate : 1,065 - 1,075.

HYDROCHAUFF DÉSEMBOUANT 

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.

Complex de inhibitori: organici, calcar,
anorganici,  de  coroziune,  agenţi de
sinergie. Conţine biocid.

pH ( în soluţie  ) : 8 - 8,5.

Special  conceput  pentru  protecţia  împotriva
coroziunii şi a depunerii de calcar în instalaţii.

ECO 130 nu protejează aluminiu.

La nevoie reactualizaţi dozajul produsului. Durata
de viaţă a protecţiei poate exceda 5 ani intr-o
instalaţie curată şi corect întreţinută. 

apă important.

Este incompatibil cu instalaţii de ACS şi 

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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