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Antigel pgentru panouri solarge iata prgeparat la -28°C
LIQUITECH SOLAR 28

1. Dgescrigergea produsului  
 Antigelul termotehnicg Liquitgech Solar28 este un antigel termicg “ready to use” NON TOXIC pe
bază de propileniglicgol și inhibitori de cgoroziune.

2. Domgeniul dge utliiarge  
 Produsul este folosit cga fuid termicg anti-nigheț sau cga fuid termicg antcgoroziune -n instalațiile
solare, -n  instalațiile din industria alimentară și oriunde este necgesar un fuid termicg non toxicg.
ATENȚIE!: A nu se utliza -n instalațiile termicge cgare au -n cgompoziție elemente de zincg sau
aliaje de zincg cgare intră -n cgontacgt direcgt cgu antigelul.

3. Proprigetăți  
 Liquitgech Solar28 este un antigel termotehnicg premium, non toxicg, cgoncgeput după o rețetă
bazată pe 30 de ani de experiență -n domeniul producgției de soluții cghimicge profesionale.
Pacghetul cgomplex de aditii asiigură protecgție sporită -mpotriia cgoroziunii și cgrește durata de
iiață a instalației termicge.
Liquitgech Solar28 nu cgonține silicgați, nitriți, amine, borați sau sulfați.

4. Caractgeristci tgehnicge  
Aspgect                                       lichid limpgedge roi                                      VIZUAL                               
Punct dge fgerbgerge                    >102°C                                                         ASTM D 1120
Punct dge conigelarge                 -28°C                                                            ASTM D 1177-17
Dgensitatge (20°C)                       1.035 i/cm³                                               DIN 51757
Vîscoiitatge (20°C)                     4.5-5.5mm²/s                                            DIN 51423
Indicge dge rgefracțige (nD20)      1.380 – 1.384                                             DIN 51423
pH                                                9 – 10.5                                                      ASTM D 1287
    

5. Punct dge conigelarge  
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i PRODUSUL SE FOLOSEȘTE CA ATARE, FĂRĂ A MAI FI DILUAT!

Liquitgech Solar28 Punct dge
conigelarge

Dgensitatge Indicge dge rgefracțige
nD20

100% iol i28°C 1.035 ig/cgm³ 1382

i Dacgă există pierderi de fuid termicg -n instalație, se ia cgompleta cgu Liquitgech Solar28,
folosit cga atare.

6. Coroiiungea pge mgetalge  
        Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de cgoroziune cgonform ASTM D 1384.

METAL PIERDERI DE METAL PRIN
COROZIUNE

Cupru (SF Cu) -0.1i/m²
Alamă (MS 63) -0.1i/m²

Oțgel (HI) -0.1i/m²
Fontă (GG 26) -0.1i/m²

Aluminiu (G-AlSi₆Cu₄) -0.3 i/m²

7. Compatbilitatgea cu matgerialgelge dge getanaarge  
 Liquitgech Solar28 -n diluție cgu apă demineralizată sau distlată nu atacgă materialele de
etanșare  folosite  -n  mod  frecgient  -n  instalațiile  termicge.  Tabelul  de  mai  jos  prezintă
elastomeri și mase plastcge cgare sunt rezistente la diluțiile dintre  Liquitgech Solar28 și apă
demineralizată. Tabelul de mai jos este realizat pe baza rezultatelor experimentale precgum
și pe baza studiilor de specgialitate.

MATERIALE REZISTENTE LA Liquitgech
Solar28

Cauciuc butlic
Cloroprgen

chgemX LPE SRL                                                                                                                                                                                   
Tarian, Str. Mgestgesuiarilor nr.18, jud. Bihor                                                                                                                               
www.chgemx.ro                                                                                                                                                                                 

officge@chgemx.ro



                        
FIȘĂ TEHNICĂ

Antigel pgentru panouri solarge iata prgeparat la -28°C
LIQUITECH SOLAR 28

Cauciuc EPDM
Cauciuc NBR
Cauciuc natural (sub 80°C)
Fluorogelastomger
Poliamida (sub 115°C)
Polioxilmgetlgenă
Polibutgenă
Poligetlgenă
Polipropilgenă
Politgetrafluorgetlgenă
Policlorura dge vinil
Cauciuc siliconic
Cauciuc strgen butadigenic (sub 100°C)
Răaini poligestgericge ngesaturatge

8. Rgecomandări dge utliiarge
Se recgomandă urmarea instrucgțiunilor de mai jos pentru o funcgționare optmă a instalației 
termicge.
ATENȚIE!: A nu se folosi Liquitgech Solar28 pe elemente igalianizate, zincg sau aliaje de zincg.
Dacă instalația este la prima punere în funcțiune:

a) Înainte  de umplerea cgu antigel,  se  recgomandă să se facgă o cglatre cgu apă,  pentru a
elimina impuritățile rezultate -n urma procgedeului de asamblare.

b) După cge sia făcgut spălarea, se recgomandă introducgerea imediată a soluției de antigel,
cghiar dacgă instalația nu ia intra -n funcgțiune imediat.

cg) Este esențială eliminarea igolurilor de aer din instalație, pentru cgă acgestea pot ducge la un
transfer inefcgient de cgăldură.

d) Se recgomandă cgurățarea elementelor fltrante după 10 zile de la punerea -n funcgțiune a
instalației.
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e) Se recgomandă cga anual  să se facgă o analiză  cghimicgă a fuidului  termicg din instalație,
pentru a se ierifcga proprietățile antigelului.

Dacă instalația se afă  eja în utliiare:
a) Înainte de umplerea instalației cgu soluție de antigel, se recgomandă o cgurățare totală cgu

dezincgrustanții din igama Liquitecgh.
b) După cge sia făcgut cgurățarea, se recgomandă introducgerea imediată a soluției de antigel,

cghiar dacgă instalația nu ia intra -n funcgțiune imediat.
cg) Este esențială eliminarea igolurilor de aer din instalație, pentru cgă acgestea pot ducge la un

transfer inefcgient de cgăldură.
d) Se recgomandă cgurațarea elementelor fltrante după 10 zile de la introducgerea antigelului

-n instalație.
Se recgomandă cga anual să se facgă o analiză cghimicgă a fuidului termicg din instalație, pentru a
se ierifcga proprietățile antigelului.
e) Dacgă se dorește o cgompletare a antigelului, deja afat -n instalație, cgu Liquitgech Solar28,

se recgomandă să luați leigătura cgu specgialiști noștri pentru a ierifcga cgompatbilitatea
antigelurilor.
Puncgtul de cgonigelare al fuidului termicg se poate măsura doar cgu un aparat de măsurare
al puncgtului de -nigheț pentru soluțiile pe bază de propilleniglicgol și apă. Dacgă acgest lucgru
nu este specgifcgat pe aparatul de măsurare, ialorile nu sunt cgoncgludente. Alternati, se
poate folosi un refracgtometru cgare să masoare indicgele de refracgție (ialorile din tabelul
de la puncgtul 5).

8.  Ambalarge
Liquitgech Solar28 se ambalează -n cganistre de 5kig, 10kig, 20kig, 60 kig, butoaie de 220 kig
și iracg -n cgub IBC 1000 kig.

9. Tgermgen dge valabilitatge în dgepoiitarge  
 5 ANI cgu respecgtarea instrucgțiunilor din Fișa cgu Date de Secguritate.

   10. Transport ai dgepoiitarge
 Transport: Nu este cguprins -n ADR/RID
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 Depozitare: În spații bine ientlate, ferit de razele soarelui

 
Suport tgehnic dge spgecialitatge

Mafge Chgem SRL

Ploigeat, Str. Carpgenului nr. 81A, Jud.Prahova
officge@mafgechgem.ro

0751 225 531
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