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PRODUS DE DEZOXIDARE ŞI ELIMINAREA MÂLULUI

Este o soluţie compusă din acid citric, sulfamic,
glicolic. Prin compoziţia sa dizolvă carbonaţii şi oxizii.
Permite dizolvarea depunerilor de calcar şi a oxizilor.
Acţiunea  produsului  este  rapidă  şi asigură o curăţare
completă a instalaţiilor. Nu atacă metalele din care sunt
compuse  acestea  pe timpul  operaţiei  de curăţare.

-  

Aplicaţii : 

DESOX 80 poate fi utilizat în 2 feluri : 
- Prin injectare şi circulare cu ajutorul pompei instalaţiei.

Prin circulare forţată cu ajutorul unei pompe de tip
TUBNET.

Dozajul se situează între 5 - 10 % în funcţie de gradul
de eliminare a depunerilor din instalaţie, posibilitatea
de încălzire şi timpul de circulaţie. Într-o instalaţie 
foarte murdară se recomandă a se acţiona de 2 ori.

Prealabil : 

Înainte de a interveni la o instalaţie trebuie verificată
funcţionalitatea supapelor  şi a  aerisitoarelor şi starea
generală  pentru a  măsura şi  anticipa  riscurile  de
scurgeri  la  coroziunea  internă şi  externă  a ţevilor
( trecerile  prin sol şi pereţi ), a  radiatoarelor
( ambianţă umedă ), a  zonelor  de slabă circulaţie
( atenţie  la  înfundare ),  blocajul  robineţilor,  etc.

Important : 

Acţiunea   tratamentului   constă  în   eliminarea 
oxizilor şi a carbonaţilor încrustaţi sau în suspensie.
Produsul  respectă  elementele  componente ale
instalaţiei. Trebuie anticipat că pot apărea scurgeri
în urma eliminării depunerilor colmatante.
1. Golirea instalaţiei.
2. Umplerea şi introducerea dozajului.

Permite eliminarea zgomotelor din centrale.
Compatibile cu toate materialele uzuale, furnizat 
cu săculeţ de clătire.

Prin  tripla  sa acţiune permite  renovarea radicală
a  instalaţiilor  de încălzire. Dizolvă calcarul, mâlul,
oxizii şi  dezoxidează metalele, redând curăţenia

şi elimină zgomotele din centrală. Este adaptat pentru
renovarea  instalaţiilor  din planşeu  încălzit cu tuburi
din plastic, dizolvă depunerile solidificate din interiorul
acestora.

Aplicaţii : 

Clătiţi  instalaţia  până când  vine apă  limpede.
Dizolvaţi  ECO 30 în  apă caldă şi  introduceţi  în
circuit. Menţineţi instalaţia 5 zile în  condiţie  normală
sau 48 în mers forţat continuu (70/80 C). Pentru
un detartraj separat al centralei ( dozaj 10%) faceţi
să  funcţioneze  în  buclă ( 6/8 ore la 80/90  C).
În timpul operaţiei dacă Ph-ul devine superior la 4 trebuie
adăugat produs. Când Ph-ul rămâne stabil la o 
valoare joasă şi nu se mai produc gaze, operaţiunea
este terminată şi trebuie golită instalaţia imediat,
( cu apa încă caldă ) şi clătiţi bine.

3. A se verifica dacă produsul circulă bine în toată  
instalaţia prin măsurarea Ph-ului care trebuie
să fie de aproximativ 1 în toate radiatoarele sau
punctele de de aerisire. 

4. A se pune în funcţiune de la 4 la 48 ore.
5. A se verifica dacă instalaţia încălzeşte uniform.
6. Golirea totală a instalaţiei.
7. Clătirea instalaţiei acţionând asupra robineţilor  

de la radiatoare şi de la circuite pentru 
a crea o circulaţie preferenţială la clătire.

Verificaţi Ph-ul în diferite puncte ale instalaţiei,
care trebuie să fie neutru ( pH  între 6 şi 7 ).

8. Umplerea  şi  introducerea  neutralizantului.  A  se

controla dacă soluţia circulă în toată instalaţia prin
Ph, care trebuie să fie mai mare decât 10.

9. A  se  circula  timp  de o  oră.  Golirea şi clătirea
până când apa iese curată iar Ph-ul este neutru

10. Se introduce un inhibitor de coroziune.  

Recomandări : 

DESOX 80  este  un  produs  acid.  Trebuie  să vă 
asiguraţi  că  eliminarea  gazelor  din  instalaţie 
decurge normal. Având în vedere că pot exista
porţiuni greu accesibile în timpul golirii, este necesar
să neutralizaţi după golire şi clătire.

La ultima clătire adăugaţi săculeţul neutralizant şi
lăsaţi să circule 1/2 ore. Clătiţi până apa iasă limpede
şi  neutră. Pentru  prevenirea  coroziunii,  depunerii
calcarului,  păstrarea  randamentului,  protejaţi  
instalaţia  cu  produsul  ECONOX  apropriat.

Recomandări : 

Pentru obţinerea unui bun rezultat instalaţia trebuie
prevăzută cu vidanjă totală iar vanele motorizate
şi robinetele termostatice să rămână deschise în 
timpul operaţiei de curăţare.
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20
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Ref. 7480Ref. 7479

20 kg

Ref. 40300

5 kg

Ref. 40305

- Lichid de culoare galbenă clară.
- pH între 4 şi 5. 
- Stabilitate până la 95 °C.

Proprietăţi fizico-chimice : 

Formulă complexă pe bază de acizi
organici de grade alimentare inhibate.
Conţine un antispumant.
Couloare : albă cremoasă.
Formă : pudră cristalină umedă.
Ph : neaplicabil  
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TRATAMENTUL CURATIV AL REŢELELOR

Proprietăţi fizico-chimice : 

NOU

°

°

Soluţie : ( concentrată 2 %) 1,5 la 2.

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

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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suprafeţelor metalice. Restituie randamentul instalaţiilor

13. TRATAMENT CURATIV A REŢELELOR DE ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE


