
/ TRATAMENT DE COLMATARE A MICROFISURILOR DIN INSTALAȚII
   DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI CLIMATIZARE

PCM 80

PCM 81

Produs special folosit pentru colmatarea
fisurilor  și  a  scurgerilor  din  instalațiile  de 
încălzire centrală și apă caldă(centrale,radiatoare).

Caracteristici : 
- Lichid de culoare negricioasă.
- Densitate : 1,06 PH alcalin. 
- Vâscozitate (la 20 °) 130 aproximativ.
- Solubil în apă și compatibil cu majoritatea

antigelurilor.
- Inert  față  de materialele  cum  ar  fi : fonta,

cuprul, oțelul, în cazul aluminiului vă sfătuim

Proprietăți :

a) suprimarea porilor instalațiilor și radiatoarelor

b) protejarea instalațiilor prin depunerea unei

c) diminuarea coeficientului de frecare 

PCM 80 diluat în apa instalațiilor :

    fără demontarea elementelor.

pelicule fine(0,002-0,004mm) fără a influența
schimbul termic.

Ex : cu PCM 80 - 0,65, fără PCM 80 - 1.
d) colmatează fisurile.
e) are un efect lubrifiant pentru pompe,vane...

Mod de aplicare : 
Agitați bidonul înainte de utilizare.
O doză de 2,5L PCM 80 pentru 120L
apă din instalație.

Anti-scurgeri încălziri, PCM 81 permite
oprirea  scurgerilor  mici  inaccesibile ale
instalației de  încălzire  sau de  răcire
(poate fi utilizat la cald sau la rece). Nu 
prezintă  niciun  risc pentru  centrale, 
pompe, vane, aerisitoare, etc.

Caracteristici :

- Amestec de copolimeri siloxan în emulsie
apoasă. Culoare : alb lăptos.

- Miros : ușor.
- Formă : lichid siropos(concentrat : aprox 7).
- Densitate : 0,9 la 1

Aplicații : 

Eficacitatea produsului este sporită, dizolvat
perfect( câteva ore ) într-o apă care circulă.
Colmatarea microfisurilor se face dacă 
produsul introdus este suficient. Prezența
mâlului și a oxizilor pot compromite eficiența.
La nevoie în prealabil curățați instalația(kit DB).

Proprietăți :

Puterea colmatantă a PCM 81 a fost intenționat
limitată pentru a evita blocarea organelor de securitate,
vane, pompe, aerisitoare, etc.  Prin urmare o scurgere
prea importantă nu va putea fi colmatată.  Produs 
compatibil cu protectorii de coroziune și antigeluri,

Scurgeri de apă la cazane :

-  Goliți instalația până la nivelul cazanului și
încălziți până la 40°C

-  Introduceți PCM80 în cazan prin punctul cel
mai înalt și încălziți până la 80°C timp de 3 ore,
dar fără a fierbe.

-  Reumpleți lent instalația cu apă fără a opri
încălzirea evitând șocurile termice.

- PCM 80 nu se utilizează în cazul cazanelor cu

Scurgeri de apă din radiatoare și circuite :

- Introduceți PCM 80 în prealabil diluat.
- Încălziți 3 ore la 80 °C fără a fierbe.
- PCM 80 poate să rămână în instalație.

Precauțiuni : 
- A se feri de îngheț.
-  Produs iritant pentru piele și ochi. În caz de

contact a se spăla imediat cu apă.
- A nu se înghiții.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

dar NU TREBUIE amestecat cu alte produse  
chimice și trebuie  diluat  înainte  de introducere.

Mod de aplicare : 

500 ml de produs este suficient pentru o
instalație de 100L apă, dozaj de 0,5 %.
Goliți puțină apă pentru introducerea produsului.
Faceți să circule produsul câteva ore pentru
a omogeniza dispersia sa în instalație.

Precauțiuni : 

Produsul nu este toxic sau iritant, dar ca orice
produs chimic trebuie manipulat cu atenție și
să  nu fie  la  îndemâna  copiilor.  Nu  înghițiți.
În caz de ingerare nu provocați voma. Beți apă
multă pentru a dilua produsul. Durata de viață 
în stocaj : aproximativ 2 ani în bidonul de origine
închis ermetic.
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18. TRATAREA ȘI DEZINFECTAREA REȚELELOR DE RĂCIRE ȘI CLIMATIZARE

să ne contactați.

vapori.

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 către utilizator :

Acest produs este destinat unui uzaj 
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Economie de timp și reparație.
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