
14. TRATAMENT PREVENTIV AL REŢELELOR DE APĂ ŞI CLIMATIZARE

TRATAMENTUL PREVENTIV AL REŢELELOR

 /  PRODUS INHIBITOR ȘI PROTECTOR DE COROZIUNE, CALCAR ȘI DE 
 CONTAMINARE BACTERIANĂ

Protector  de  instalații  de  încălzire,  inhibitor de
coroziune, de depunere de calcar, de dezvoltare
bacteriană.  Garantează  buna  funcționare  și 
durata de viață a instalațiilor.

Tratament obligatoriu pentru a evita : 

- coroziunea metalelor din apa de la
rețea.

- coroziunea prin electroliză ( potențialitatea
metalelor, oțel, cupru, aluminiu).

- depunere de calcar.
- formarea bacteriană cu dezagrementele ei.

-  Proprietăți fizico-chimice : 

Inhibitor de coroziune, de depunere de calcar,

- Conține un biocid
- Couloarea ambrei
- Aspect : forme lichidă vâscoasă
- ph concentrat : 6,4 la 7,5
- ph în soluție de 1 % : 7,1 la 7,3
- Densitate : 1,258 -1,264

Aplicații : 

Se aplică în instalații curate, spălate înainte de
punerea în funcțiune, dezoxidate, eliminarea mâlului
Eco 10  protejează  durabil  împiedicând  coroziunea,
depunerea  de  calcar  și  contaminarea  bacteriană.
Compatibil  cu  toate  instalațiile  de încălzire centrală,
de răcire, de încălzire  prin  pardoseală  și instalații
hidrocablate.
Se utilizează 1 litru pentru 100 litrii apă din instalație.

Recomandări : 

- Înainte de introducerea ECO 10 recomandăm
ca instalația să fie bine curățată.

- Pentru instalațiile ce conțin materiale de sinteză
poate fi  necesară  întărirea  puterii  bacteriene
adăugând  o  doză  de  biocid  BIOCHAUFF  în
cantitate de 100 ml pentru 100 litri de apă.

Notă : În condițiile de exploatare preconizate , produsul 

Precauțiuni : 

Nu amestecați produsul cu alte substanțe. Produsul
nu  este  nici  toxic și nici periculos dar ca orice alt
produs chimic, trebuie manipulat cu grijă iar 
depozitarea lui să nu fie la îndemâna copiilor. Produsul
poate fi ușor iritant pentru ochi.
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- formarea mâlului ( oxizi ).
- formarea de gaz ( hidrogen ).
- degradarea materialelor ( perforație ).
- zgomote în instalație.
- gomajul pompei.
- radiatoare care nu încălzesc.
- centrale care fac zgomot.

În termen  mediu  o instalație  care  se degradează,
care nu mai aduce confortul necesar, care risipește
energia,  tratamentul  simplu  ECO 10  garantează
perenitatea  instalației.  Dozajul de 1 %  din volum
după  preparare,  spălare,  eliminarea  mâlului și a
oxizilor.

organic și anorganic

Un  supra-dozaj  rezonabil  este  fără  consecințe.
Controlul și întreținerea se face anual după un adaos
de apă important. Ph-ul trebuie să fie între 7,1-7,3.

În  caz  de  stropire  clătiți  imediat  cu  apă  curată 
timp de 15 minute. Dacă iritația persistă, consultați
un medic. Evitați contactul prelungit cu pielea.
Nu înghițiți.

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.

 ECO 10

 litri1
Ref. 7527

20

86


