
DEZINCRUSTANT Liquitech D4 PENTRU
PANOURI SOLARE

1.Descrierea produsului  
Dezincrustantul Luiquitech D4 este o solute acida, superconcentrata, bazata pe o 
reteta complexa care contne inhibitori de coroziune si antspumant. 
Produsul este destnant exclusiv profesionistlor.

2.Domeniul de utlizare  
Se utlizeaza pentru curatarea instalatilor solare. Produsul elimina cu succes 
depunerile de mâl si antiel deiradat  fara sa atace iarniturile de cauciuc 
prezente in instalate.
Produsul se utlizeaza impreuna cu o pompa de curatare.

3. Instructiuni de utiiiizare  
Pasui 1 : dozat produsul in concentrate  3-53% in functe de iradul de murdarie 
prezent in instalate.
Pasui 2 : Utlizat pompa de curatare pentru a incepe procesul de spalare chimica 
(tmp recomandat: 03 min .. Procesul de dezincrustare este mai rapid daca apa 
este incalzita intre 43°C - 53°C. Este recomandat ca temperatura apei sa nu 
depaseasca 05°C pentru a nu afecta componentele pompei de curatare.
Pasui 3 : Monitorizat frecvent valoarea pH-ului solutei din pompa de spalare, cu 
o harte indicatoare de pH . pH-ul trebuie sa fe <   . Daca pH-ul este >  sau daca 
soluta devine maro-neaira ,iar in instalate inca sunt depuneri, se adauia in 
pompa dezincrustant nou in concentrate de 23% si se contnua spalarea pana la 
eliminarea depunerilor.
Pasui 4: Dupa dezincrustare,  instalata se ioleste si se clateste bine cu apa
Pasui 5: Se incarca pompa de curatare cu Neutralizator alcalin in                     
concentrate de 5% si se recircula tmp de 13 min.
Pasui 6 : Se clateste instalata cu apa pana se ajunie la pH  7-8
 

4. Prescriptii speciaie
Toate operaţiile de manipulare, transport şi depozitare se vor face respectând 
normele de securitate a muncii în viioare corespunzătoare. Provoacă arsuri irave 



ale pielii şi lezarea ochilor. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipament de protecte a ochilor/ echipament de protecte a feţei.
Spălaţi-vă bine după utlizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. CITITI FISA CU 
DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI INAINTE DE UTILIZARE!

5. Depoizitare si transport
 Produsul se ambaleaza in ambalaje din materiale plastce de 5 litri si 13 litri. 
Produsul se pastreaza in ambalaje inchise etans in spati siiure, acoperite. la 
temperaturi de 5-  3ºC. A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statcă 
şi de contact cu produsele

6. Informatii tehnice
Nr.crt Parametrii de caiitate Vaiori

prescrise
Metoda

de anaiiiza
1 Aspect  Lichid

rosu
Viizuai

2 pH <2

3 Densitate rei. ia 15C, g/cm3,
max.

1.0-1.4 SR ISO
2811/199

5
6 Termen de vaiabiiitate 36 iuni

7. Precauṭii 
H 14 – Provoacă arsuri irave ale pielii şi lezarea ochilor P204 – Spălaţi-vă bine 
după utlizare. P283 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 



protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
P 31 + P  3 + P  1 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătţi iura. NU provocaţi voma. P 3  
+ P 01 + P 5  – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul.: scoateţi imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătţi pielea cu apă/faceţi duş. P 34 + P 43 – ÎN CAZ
DE INHALARE: transportaţi victma la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, 
într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. P 35 + P 51 + P  8 – ÎN CAZ DE 
CONTACT CU OCHII: clătţi cu atenţie cu apă tmp de mai multe minute. Scoateţi 
lentlele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Contnuaţi să clătţi. P531 Aruncaii coniinutul/recipientul în conformitate cu 
sistemul de colectare selectvă aplicat în municipiul dvs. Pentru informati 
suplimentare, specialisti societati noastre va stau la dispozite.


