
FISA TEHNICA

DEZINCRUSTANT PENTRU INSTALATII TERMICE
LIQUITECH

D3(INSTALATIE/SCHIMBATOR/CENTRALA)

1. Descrierea produsului  
Dezincrustantul este o solute aciiaa superconcentrataa bazata pe o reteta 
complexa care contne inhibitori ie coroziunea iniicatori ie pH si antspumanti 
Proiusul este iestnant exclusiv profesionistlori

2. Domeniul de utliiare  
Se utlizeaza pentru curatarea instalatilor termice si a schimbatoarelor ie caliura 
in sistemele ie incalzire care au in componenta elemente ie Inoxa Aluminiua Otela 
Fontaa Cuprua Fieri Proiusul elimina cu succes iepunerile ie calcara rugina si mâl 
fara sa atace garniturile ie cauciuc prezente in instalatei
ATENTIE! : A nu se utliza pe elementele care au in compozite zinc sau aliaje ie 
zinc!
Proiusul se utlizeaza impreuna cu o pompa ie curatarei

3. Instructuni de utliiare  
Pasul 1 : iozat proiusul in concentrate  1-21% in functe ie graiul ie muriarie 
prezent in instalatei
Pasul 2 : Utlizat pompa ie curatare pentru a incepe procesul ie spalare chimica 
a fiecarui circuit/calorifer in parte (tmp recomaniat: 21 min la  fiecare 
calorifer/circuit)i Procesul ie iezincrustare este mai rapii iaca apa este incalzita 
intre 41°C - 61°Ci Este recomaniat ca temperatura apei sa nu iepaseasca 65°C 
pentru a nu afecta componentele pompei ie curatarei
Pasul 3 : Monitorizat frecvent valoarea pH-ului solutei iin pompa ie spalarea 
atat cu o harte iniicatoare ie pH cat si vizuali pH-ul trebuie sa fie <3  iar vizual 
soluta trebuie sa aiba o culoare rosiei Daca culoarea se transforma iin rosu in 
galben-portocaliu sau iaca se iecoloreaza complet iar in instalate inca sunt 
iepuneria se aiauga in pompa iezincrustant nou in concentrate ie  1% si se 
contnua spalarea pana la eliminarea iepunerilori
Pasul 4: Dupa iezincrustarea  instalata se goleste si se clateste bine cu apa
Pasul 5: Se incarca pompa ie curatare cu Neutralizator alcalin in                     
concentrate ie 5% si se recircula tmp ie  1 mini
Pasul 6 : Se clateste instalata cu apa pana se ajunge la pH  7-8
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4.Prescripti speciale
Toate operaţiile ie manipularea transport şi iepozitare se vor face respectâni 
normele ie securitate a muncii în vigoare corespunzătoarei Provoacă arsuri grave 
ale pielii şi lezarea ochilori Purtaţi mănuşi ie protecţie/îmbrăcăminte ie 
protecţie/echipament ie protecte a ochilor/ echipament ie protecte a feţeii
Spălaţi-vă bine iupă utlizarei A nu se lăsa la îniemâna copiilori CITITI FISA CU 
DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI INAINTE DE UTILIZARE!

5.Depoiitare si transport
 Proiusul se ambaleaza in ambalaje iin materiale plastce ie   litru si 5 litrii 
Proiusul se pastreaza in ambalaje inchise etans in spati sigurea acoperitei la 
temperaturi ie 5- 31ºCi A se evita sursele ie căliurăa raiiaţiia electricitate statcă 
şi ie contact cu proiusele

6.Informati tehnice
Nr.crt Parametrii de calitate Valori

prescrise
Metoda

de analiia
1 Aspect  Lichid

rosu
Viiual

2 pH <1

3 Densitate rel. la 15C, g/cm3,
max.

1.0-1.4 SR ISO
2811/199

5
6 Termen de valabilitate 36 luni
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7. Precauṭii 
H3 4 – Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor P264 – Spălaţi-vă bine 
iupă utlizarei P281 – Purtaţi mănuşi ie protecţie/îmbrăcăminte ie 
protecţie/echipament ie protecţie a ochilor/ echipament ie protecţie a feţeii 
P31  + P331 + P33  – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătţi gurai NU provocaţi vomai P313 
+ P36  + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imeiiat toată
îmbrăcămintea contaminatăi Clătţi pielea cu apă/faceţi iuşi P314 + P341 – ÎN CAZ
DE INHALARE: transportaţi victma la aer liber şi menţineţi-o în stare ie repausa 
într-o poziţie confortabilă pentru respiraţiei P315 + P35  + P338 – ÎN CAZ DE 
CONTACT CU OCHII: clătţi cu atenţie cu apă tmp ie mai multe minutei Scoateţi 
lentlele ie contacta iacă este cazul şi iacă acest lucru se poate face cu uşurinţăi 
Contnuaţi să clătţii P51  Aruncaii coniinutul/recipientul în conformitate cu 
sistemul ie colectare selectvă aplicat în municipiul ivsi Pentru informati 
suplimentarea specialisti societati noastre va stau la iispozitei
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