
                        
FIȘĂ TEHNICĂ

Antigel concenratr penra  ptno a  ooltae
LIQUITECH SOLAR100

1. Deoca eaet paod o l    
 Antigelul termottehnice L q  rech Solta100 este un antigel termice eotneentrate, NON TOXIC
pe bază de protpiclenigliceotl șic icnhicbictotric de eotrotzicune.

2. Domen  l de  til itae  
 Protdusul  este  fotlotsict  ea  fuicd  termice  anti-nigheț  sau  ea  fuicd  termice  anteotrotzicune  -n
icnstalațicicle sotlare,  -n icnstalațicicle dicn icndustrica alicmentară șic otricunde este neeesar un fuicd
termice notn totxice.
ATENȚIE!: A nu se utlicza -n icnstalațicicle termicee eare au -n eotmpotzicțice elemente de zicne sau
alicaje de zicne eare icntră -n eotntaet dicreet eu antigelul.

3. Paopa erăț   
 L q  rech  Solta100 este  un  antigel  termottehnice  premicum, notn totxice,  eotneeput  după ot
rețetă  bazată  pe  30  de  anic  de  expericență  -n  dotmenicul  protduețiceic  de  sotluțicic  ehicmicee
protfesicotnale.
Paehetul eotmplex de adictiic asicigură protteețice spotrictă -mpottricia eotrotzicunicic șic erește durata de
iicață a icnstalațiceic termicee.
L q  rech Solta100 nu eotnțicne sicliceațic, nictricțic, amicne, botrațic sau sulfațic.
L q  rech Solta100 este stabicl dicn punet de iedere termice pană la ot temperatură de 170°C
-n diclute eu apă demicneraliczata.

4. Ctatcrea otic  rehn ce  
Aopecr                                       l ch d l mpede aoi                                     VIZUAL                              
P ncr de feareae                    >150°C                                                        ASTM D 1120
P ncr de congeltae                 < -33°C                                                        ASTM D 1177-17
(d l ț e 1:1 tpă)
Deno rtre (20°C)                       1.054 – 1.058 g/cm³                                DIN 51757
Vîocoi rtre (20°C)                     68-72mm²/o                                             DIN 51423
Ind ce de aefatcț e (nD20)       1.435 – 1.437                                           DIN 51423
pH                                                7.0 – 8.0                                                     ASTM D 1287
Conț n r de tpă                        mtx 5%                                                      DIN 51777         
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5. Ttrel de d l ț    
i PRODUSUL NU SE FOLOSEȘTE CONCENTRAT!
i A NU SE DILUA CU APĂ DE PUȚ!
i L q  rech  Solta100 se  dicluează  eu  apă  demicneraliczată  sau  dicstlată.  Daeă  se

fotlotsește apă de rețea, eotneentrațica maxicmă de elotr admicsă este de 100mig/kig.

L q  rech
Solta100

P ncr de
congeltae*

Deno rtre* Ind ce de aefatcț e
nD20*

25% iotl i11°C 1.024 ig/em³ 1.3618
30% iotl i14°C 1.030 ig/em³ 1.3677
35% iotl i18°C 1.034 ig/em³ 1.3734
40% iotl i22°C 1.039 ig/em³ 1.3792
45% iotl i26°C 1.043 ig/em³ 1.3847
50% iotl i33°C 1.047 ig/em³ 1.3900
55% iotl i41°C 1.050 ig/em³ 1.3956
60% iotl i49°C 1.053 ig/em³ 1.4000

        *Valotricle dicn tabel sunt date de măsurătotricle efeetuate -n labotratotr șic pott supotrta miceic
dicferențe.

i Daeă exicstă picerderic de fuicd termice -n icnstalațice, se ia eotmpleta eu 
                 L q  rech Solta100 -n dicluțice 1:1 eu apă demicneraliczată sau dicstlată sau eu
L q  rech Solta28, fotlotsict ea atare.

6. Coaoi  net pe mertle  
        Tabelul de maic jots a fotst realiczat fotlotsicnd un test de eotrotzicune eotnfotrm ASTM D 1384

      Sia testat ot eotneentrațice de 33% L q  rech Solta100 șic 67% apă demicneraliczată la ot
temperatură de 88°C, tmp de 14 zicle.

METAL PIERDERI DE METAL PRIN
COROZIUNE

C pa  (SF C ) -0.1g/m²
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Altmă (MS 63) -0.1g/m²
Oțel (HI) +0.70g/m²

Fonră (GG 26) +0.0g/m²
Al m n   (G-AlS ₆C ₄) -0.3 g/m²

Pentru mențicnerea protpricetățiclotr icnhicbictotriclotr de eotrotzicune, nu se reeotmandă fotlotsicrea
L q  rech Solta100 -n dicluțice maic miceă de 25%.

7. Compttir l rtret c  mtrea tlele de ertnștae  
 L q  rech Solta100 -n diclute eu apă demicneraliczată sau dicstlată nu ataeă matericalele de
etanșare  fotlotsicte  -n  motd freeient  -n  icnstalațicicle  termicee.  Tabelul  de  maic  jots  prezicntă
elastotmeric șic mase plastee eare sunt rezicstente la dicluțicicle dicntre  L q  rech Solta100 șic
apă demicneraliczată. Tabelul de maic jots este realiczat pe baza rezultatelotr expericmentale
preeum șic pe baza studiciclotr de speeicalictate.

MATERIALE REZISTENTE LA L q  rech
Solta100/APĂ DEMINERALIZATĂ

Ct c  c r til c
Cloaopaen
Ct c  c EPDM
Ct c  c NBR
Ct c  c ntr atl (o r 80°C)
Fl oaoeltoromea
Pol tm dă (o r 115°C)
Pol ox lmetilenă
Pol r renă
Pol etilenă
Pol paop lenă
Pol reratf oaetilenă
Pol cloa at de v n l
Ct c  c o l con c
Ct c  c otiaen r rtd en c (o r 100°C)
Răș n  pol eorea ce neotr atre
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8. Recomtndăa  de  til itae  
Se reeotmandă urmarea icnstruețicuniclotr de maic jots pentru ot funețicotnare otptmă a icnstalațiceic
sotlare.
ATENȚIE!: A nu se fotlotsic L q  rech Solta100 pe elemente igalianiczate, zicne sau alicaje de zicne.
Dacă instalația este la prima punere în funcțiune:

a) Înaicnte de umplerea eu antigel, se reeotmandă să se faeă ot elatre eu apă, pentru a
elicmicna icmpurictățicle rezultate -n urma proteedeuluic de asamblare.

b) După ee sia făeut elătrea, se reeotmandă icntrotdueerea icmedicată a sotluțiceic de antigel,
ehicar daeă icnstalațica nu ia icntra -n funețicune icmedicat.

e) Este esețtală elicmicnarea igotluriclotr de aer dicn icnstalațice, pentru eă aeestea pott duee la
un transfer icnefeicent de eăldură.

d) Se reeotmandă eurățarea elementelotr fltrante dupa 10 zicle de la punerea -n funețicune
a icnstalațiceic.

e) Se reeotmandă ea anual să se faeă ot analicza ehicmicea a fuicduluic termice dicn icnstalațice,
pentru a se iericfea protpricetățicle antigeluluic.

Dacă instalația se afă  eja în utliiare:
a) Înaicnte de umplerea icnstalațiceic eu sotluțice de antigel, se reeotmandă ot eurățare tottală

eu dezicnerustanțicic dicn igama Licquicteeh.
b) După  ee  sia  făeut  eurățarea,  se  reeotmandă  icntrotdueerea  icmedicată  a  sotluțiceic  de

antigel, ehicar daeă icnstalațica nu ia icntra -n funețicune icmedicat.
e) Este esențicală elicmicnarea igotluriclotr de aer dicn icnstalațice, pentru eă aeestea pott duee la

un transfer icnefeicent de eăldură.
d) Se reeotmandă eurățarea elementelotr fltrante după 10 zicle de la punerea -n funețicune

a icnstalațiceic.
e) Se reeotmandă ea anual să se faea ot analicză ehicmiceă a fuicduluic termice dicn icnstalațice,

pentru a se iericfea protpricetățicle antigeluluic.
f) Daeă se dotrește ot eotmpletare, a unuic alt antigel, deja afat -n icnstalațice, eu L q  rech

Solta100,  se  reeotmandă  să  luațic  leigătura  eu  speeicalicștic  notștric,  pentru  a  iericfea
eotmpatbiclictatea antigeluriclotr.
Punetul  de  eotnigelare  al  fuicduluic  termice  se  potate  măsura  dotar  eu  un  aparat  de
măsurare al  punetuluic  de -nigheț pentru sotluțicicle pe bază de protpicllenigliceotl șic  apă.
Daeă  aeest  lueru  nu  este  speeicfeat  pe  aparatul  de  măsurare,  ialotricle  nu  sunt
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eotneludente. Alternati, se potate fotlotsic un refraetotmetru eare să masotare icndiceele de
refraețice (ialotricle dicn tabelul de la punetul 5).

9.  Amrtltae
L q  rech Solta100 se ambalează -n eanicstre de 5kig, 10kig, 20kig, 60 kig, butotaice de 220
kig șic irae -n eub IBC 1000 kig.

   10. Teamen de vtltr l rtre în depoi rtae
5 ANI eu respeetarea icnstruețicuniclotr dicn Ficșa eu Date de Seeurictate.

   11. Tatnopoar ș  depoi rtae
Transpotrt: Nu este eupricns -n ADR/RID
Depotzictare: În spațicic bicne ientlate, ferict de razele sotareluic

S poar rehn c de opec tl rtre

Mtfe Chem SRL
Plo ești,Sra.Ctapen l   na. 81A, J d.Pathovt

office@mtfechem.ao
0751 225 531
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