DS40 Αφαλάτωση & Καθαρισμός 2 Kg
Κωδικός Προϊόντος: 62475
Αφαιρεί γρήγορα τα άλατα, τη λάσπη και τις επικαθίσεις
Επαναφέρει την κυκλοφορία και βελτιώνει την απόδοση θέρμανσης
Σκόνη ελεύθερης ροής για εύκολη χρήση με μονάδες έκπλυσης
υπό πίεση ή εφαρμογή μέσω δεξαμενής Τ&Δ ή συσκευής
έγχυσης (για κλειστά συστήματα)
Μετατρέπεται σε κίτρινο όταν εξαντληθεί το προϊόν
Συμβατό με όλα τα συστήματα που είναι κατασκευασμένα από διάφορα μέταλλα
Περιλαμβάνεται ουδετεροποιητής
Το DS40 Descaler & Cleaner είναι ένα καθαριστικό οξέος ταχείας δράσης, με βάση το κιτρικό οξύ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για
την απομάκρυνση των αλάτων, του μαγνητίτη, της μαύρης λάσπης και άλλων ρύπων του συστήματος. Ιδανικό για χρήση με
δυναμικό καθαρισμό(powerflushing), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαλάτωση εναλλάκτη θερμότητας ή ενός
εξαρτήματος λέβητα ξεχωριστά.

Φυσικές ιδιότητες / προδιαγραφές
DS40 Descaler &
Cleaner

Χρώμα:
Οσμή:
Μορφή:
pH:
Ειδ.Βάρος:

Κόκκινο
Αμυδρή(σε διάλυμα)
Σκόνη
2-3 (2%κ.β. διαλύματος)
Δεν διατίθεται

Ουδετεροποιητής
Άχρωμο
Αμμωνιακή (ασθενής)
Υγρό
11.0 (5%κ.β. διαλύματος)
1.12

Εφαρμογή
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με χρήση του DS40 Descaler &
Cleaner, ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών μέσα στο κουτί.
Το προϊόν μπορεί να χυθεί ως σκόνη ελεύθερης ροής απευθείας στο δοχείο αντλίας δυναμικού καθαρισμού. Εναλλακτικά,
με προ-διάλυση σε ζεστό νερό, το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της δεξαμενής Τ&Δ ή, σε ένα κλειστό σύστημα,
μέσω ενός κατάλληλου σημείου δοσολογίας μέσω σώματος. Ένα κουτί (2 κιλά) είναι συνήθως αρκετό για τον καθαρισμό
ενός τυπικού οικιακού συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Για μεγάλα συστήματα και βουλώματα από επικαθίσεις αλάτων
ή «λάσπης», ενδέχεται να χρειαστεί να προστεθεί επιπλέον σκόνη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του καθαρισμού,
μια αλλαγή χρώματος (κόκκινο-κίτρινο) δείχνει ότι το προϊόν έχει εξαντληθεί και πρέπει να προστεθεί περισσότερη σκόνη.
Μόλις ολοκληρωθεί το καθάρισμα, προσθέστε το μπουκάλι System Neutraliser έως ότου το διάλυμα γίνει κίτρινο. Εάν το
νερό είναι ακόμα κόκκινο, θα πρέπει να προστεθεί περισσότερος ουδετεροποιητής. Εάν η παρεχόμενη φιάλη είναι
ανεπαρκής, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον σύστημα Neutraliser από τους προμηθευτές της Fernox. Το σύστημα
πρέπει να αποστραγγιστεί και να ξεπλυθεί αρκετές φορές με καθαρό νερό έως ότου το νερό που τρέχει να είναι διαυγές.
Μετά την τελική αποστράγγιση, συνιστάται η προστασία του συστήματος χρησιμοποιώντας το Fernox Protector F1. Όχι
για χρήση σε έμμεσους κυλίνδρους μίας τροφοδοσίας, π.χ. «Primatic» ή παρόμοιο.

Συσκευασία, χειρισμός και αποθήκευση
Το Fernox DS40 Descaler & Cleaner διατίθεται σε δοχεία των 2 κιλών ως σύστημα 2 μερών, σε συσκευασία 1,5 κιλών DS40
Descaler & Cleaner και σε συσκευασία 500 ml Ουδετεροποιητής συστήματος.
Το Fernox DS40 Descaler & Cleaner χαρακτηρίζεται ως σοβαρό ερεθιστικό για τα μάτια και επομένως πρέπει να λαμβάνεται
κατάλληλη προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας
(SDS). Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Ένα κυτίο
Ύψος(mm)

Πλάτος (mm)

210

Βάθος (mm)

Βάρος (kg)

EAN Barcode

103

2.982

5014551624757

194

Συσκευασία κιβωτίου
Ύψος (mm)

Πλάτος (mm)

226
Updated - 17-Sep-2020 16:26:16

392

Βάθος (mm)

Βάρος (kg)

ITF Barcode

Pallet Type

327

18.240

05014551002036
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