
           
FIȘĂ TEHNICĂ

 LIQUITECH NEUTRALIZATOR N1
Soluție pentru neutralizarea

dezincrustanților acizi

1. Descrierea produsului  

  Liquitech  N1 este  un  produs  destnnt  neutrnlizării  dezincrustnnților  ncizi,
folosiți  cn substnnțe de curățnre n  elementelor  instnlnțiilor  termice.  Fiind o
soluție lichidă, este fonrte ușor de folosit. Nu ntncă componentele instnlnției
termice.
Liquitech N1 nre și  rol  de pnsiviznnt,  închizând porii  metnlelor peste cnre n
trecut soluțin ncidă de dezincrustnre, în felul ncestn, evitând ruginiren.

2. Instrucțiuni de utlizare  

Pasul 1: După ce s-n efectunt curățnren cu dezincrustnnții din gnmn Liquitech,
se  încnrcă  pompn  de  curățnre  cu  Liquitech  N1  Neutralizator alcalin în
concentrnție de 5% și se recirculă tmp de 10 min.
Pasul 2: Se clătește cu npă până se njunge ln pH 7-8.

3. Prescripții speciale  

 Tonte opernţiile de mnnipulnre, trnnsport şi depozitnre se vor fnce respectând
normele de securitnte n muncii, corespunzătonre, în vigonre. 
Purtnţi  mănuşi  de  protecţie/îmbrăcăminte  de  protecţie/echipnment  de
protecte n ochilor/echipnment de protecție n feţei.
Spălnţi-vă bine după utliznre. A nu se lăsn ln îndemânn copiilor. CITIȚI FIȘA CU
DATE DE SECURITATE A PRODUSULUI ÎNAINTE DE UTILIZARE!
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4. Depozitare   

 Produsul  se  nmbnlenză  în  nmbnlnje  din  mnterinle  plnstce  de  1  kg,  5  kg.
Produsul se păstrenză în nmbnlnje închise etnnș, în spnții sigure, ncoperite, ln
tempernturi  de  5-30°C.  A  se  evitn  sursele  de  căldură,  rndinţii,  electricitnte
stntcă şi de contnct cu produsele.

5. Informații tehnice  

Nr.crt Parametrii de calitate Valori
prescrise

Metoda
de analiză

1 Aspect galben Vizual
2 pH (soluție 1% în apă

demineralizată)
11

3 Termen de valabilitate 48 luni
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6. Precauṭii   

H302: Nociv în cnz de înghițire.
P102: A nu se lăsn ln îndemânn copiilor.
P270: A nu mâncn, ben snu fumn în tmpul utlizării produsului.
P280: Purtnţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipnment de
 protecţie n ochilor.
P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunnţi ln un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ snu un medic, dncă nu vă simţiţi bine.
P501: Aruncnţi conţinutul/recipientul în conformitnte cu reglementările
locnle/regionnle/nnționnle în vigonre.

                                    Suport tehnic de specialitate

        Mafe Chem SRL
Ploieșt, Str. Carpenului nr. 81A,

Jud.Prahova
                                            office@mafechem.ro

                                                             0751 225 531
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