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 LIQUITECH SHIELD 3 în 1
aditi anticorcziune/antiaaliaor/antaalgă

1. Desiorieorea porcdusualui  

 Liquiteih Shieald 3 în 1 este un produs destnnt protecției totnle n instnlnțiilor
termice,  ntât  cnsnice cât  și  industrinle.  Conține nditii  cnre preiin formnren
cnlcnrului,  preiin  npnrițin  fenomenului  de  electrocoroziune  și  nre  rol  de
preienție în formnren nlgelor.

2. Dcmeniual de utalizaore  

 Liquiteih  Shieald  3  în  1 este  un  nditi  cnre  se  folosește  în  diluție  cu  npă
deminernlizntă,  în  instnlnțiile  termice  unde  nu  este  necesnră  prezențn
nntgelului. Acționenzn cn și inhiibitor de coroziune pentru elementele metnlice
nle  instnlnțiilor  (oțel,  fontă,  nluminiu,  nlinje  de  nluminiu,  cupru,  nlnmă),
nsigurând o protecție  de lungă durntă.  Conține nditii  nntcnlcnr  și  nntnlgă,
preienind  depuneren  crustelor  și  n  mâlului,  îmbunătățind  nstel  trnnsferul
termic.

3. Instoruițiuni de utalizaore  

 Se nmestecă Liquiteih Shieald 3 în 1 cu npă deminernlizntă în proporție de 
1-3%, în funcție de inrietnten metnlelor prin cnre trece ngentul termic. Dncă
sunt  3  snu  mni  multe  tpuri  de  metnle  prin  cnre  trece  fuidul  termic,  se
folosește dozn mnximă recomnndntă.

4. Poresioripții speiiaale  

 Tonte opernţiile de mnnipulnre, trnnsport şi depozitnre se ior fnce respectând
normele de securitnte n muncii, corespunzătonre, în iigonre. Proioncă nrsuri
grnie nle pielii şi leznren ochiilor. Purtnţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de
protecţie/echiipnment de protecte n ochiilor/echiipnment de protecție n feţei.
Spălnţi-iă 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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5. Depczitaore   

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

6. Infcormații tehniie  

Nor.iort Paorametorii de iaalitate Vaalcori
poresiorise

Metcda
de anaaliză

1 Aspeit gaalben Vizuaal
2 pH (scaluție 1% în apă

demineoraalizată)
8

3 Teormen de iaalabialitate 48 aluni

7. Poreiauṭii   

H302: Nocii în cnz de înghiițire.
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/echiipnment de
 protecţie n ochiilor.
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P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunnţi ln un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ snu un medic, dncă nu iă simţiţi bine.
P501: Aruncnţi conţinutul/recipientul în conformitnte cu reglementările
locnle/regionnle/nnționnle în iigonre.

                                    Supcort tehnii de speiiaalitate

        Mafe Chem SRL
Palcieșt, Stor. Caorpenualui nor. 81A, Jud.Porahcia

cffiie@mafeihem.orc
                                                       0751 225 531
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