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Antigel concenratr penra  ptno a  ooltae
LIQUITECH TS100

  
1. Deoca eaet paod o l    

 Antigelul  concenerae  peneru  panouri  solare  L q  rech  TS100 esee  un  antigel  eermic
concenerae, pe bază de mix de iglicoli NON TOXICI și inhibieori de coroziune.

2. Domen  l de  til itae  
 Produsul  esee  folosie  ca  fuid  eermic  antiinigheț  sau  ca  fuid  eermic  antcoroziune  în
insealațiile solare,  în insealațiile din induseria alimeneară și oriunde esee necesar un fuid
eermic non eoxic.
ATENȚIE!: A nu se utliza în insealațiile eermice care au în compoziție elemenee de zinc sau
aliaje de zinc care ineră in coneace direce cu antigelul.

3. Paopa erăț   
L q  rech TS100 esee un antigel eermoeehnic premium, non eoxic, concepue după o rețeeă
bazaeă pe 30 de ani de experiență in domeniul producției de soluții chimice profesionale.
Pacheeul complex de aditii asiigură proeecție sporieă împoeriia coroziunii și creșee duraea de
iiață a insealației eermice.
L q  rech TS100 nu conține silicați, nieriți, amine, borați sau sulfați.
L q  rech TS100 esee seabil din punce de iedere eermic pană la o eemperaeură de 175°C.

4. Ctatcrea otic  rehn ce  
Aopecr                                       l ch d l mpede veade                                  VIZUAL                             
P ncr de feareae                     >150°C                                                         ASTM D 1120
P ncr de congeltae                  <-38°C                                                          ASTM D 1177-17
(d l ț e 1:1 tpă)
Deno rtre (20°C)                        1.18 – 1.2 g/cm³                                        DIN 51757
pH                                                7.5 – 9.5                                                      ASTM D 1287
Conț n r de tpă                        mtx 8%                                                       DIN 51777         

5. Ttrel de d l ț    
i PRODUSUL NU SE FOLOSEȘTE CONCENTRAT!
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i A NU SE DILUA CU APĂ DE PUȚ!
i L q  rech TS100 se diluează cu apă demineralizaeă sau distlaeă. Dacă se foloseșee

apă de rețea, concenerația maximă de clor admisă esee de 100mig/kig.

L q  rech TS100 P ncr de congeltae
25% iol i14°C
40% iol i25°C
50% iol i38°C
60% iol i42°C

i Dacă exiseă pierderi de fuid eermic în insealație, se ia compleea cu 
                 L q  rech TS100 în diluție 1:1 cu apă demineralizaeă sau distlaeă sau cu   
                 L q  rech TS38, folosie ca aeare.

6. Coaoi  net pe mertle  
        Tabelul de mai jos a fose realizae folosind un eese de coroziune conform ASTM D
1384.

      Sia eeseae o concenerație de 33%  L q  rech TS100 și 67% apă demineralizaeă la o
eemperaeură de 88°C, tmp de 14 zile.

METAL PIERDERI DE METAL PRIN
COROZIUNE

C pa  (SF C ) -0.1g/m²
Altmă (MS 63) -0.1g/m²

Oțel (HI) -0.1g/m²
Fonră (GG 26) -0.1g/m²

Al m n   (G-AlS ₆C ₄) -0.3 g/m²

Peneru menținerea proprieeăților inhibieorilor de coroziune, nu se recomandă folosirea
L q  rech TS100 în diluție mai mică de 25%.

7. Compttir l rtret c  mtrea tlele de ertnștae  
L q  rech TS100 în diluție cu apă demineralizaeă sau distlaeă, nu aeacă maeerialele de
eeanșare  folosiee  în  mod freciene  în  insealațiile  eermice.  Tabelul  de  mai  jos  prezineă
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elaseomeri și mase plastce care sune reziseenee la diluțiile dinere L q  rech TS100 și apă
demineralizaeă.  Tabelul  de  mai  jos  esee  realizae  pe  baza  rezuleaeelor  experimeneale
precum și pe baza seudiilor de specialieaee.

MATERIALE REZISTENTE LA L q  rech
TS100/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

8. Recomtndăa  de  til itae  
Se recomandă urmarea inserucțiunilor de mai jos peneru o funcționare optmă a insealației
solare.
ATENȚIE!: A nu se folosi L q  rech TS100 pe elemenee igalianizaee, zinc sau aliaje de zinc.
Dacă instalația este la prima punere în funcțiune:

a) Înainee de umplerea cu antigel, se recomandă să se facă o clatre cu apă, peneru a
elimina impurieațile rezuleaee în urma procedeului de asamblare.

b) După ce sia făcue clătrea, se recomandă ineroducerea imediaeă a soluției de antigel,
chiar dacă insealația nu ia inera în funcțiune imediae.
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c) Esee esențială eliminarea igolurilor de aer din insealație, peneru că aceseea poe duce la
un eransfer inefciene de căldură.

d) Se recomandă curățarea elemeneelor fleranee după 10 zile de la punerea în funcțiune
a insealației.

e) Se recomandă ca anual să se facă o analiza chimica a fuidului eermic din insealație,
peneru a se ierifca proprieeățile antigelului.

Dacă instalația se afă  eja în utliiare:
a) Înainee de umplerea insealației cu soluție de antigel, se recomandă o curățare eoeală

cu dezincruseanții din igama Liquieech.
b) După  ce  sia  făcue  curățarea,  se  recomandă  ineroducerea  imediaeă  a  soluției  de

antigel, chiar dacă insealația nu ia inera în funcțiune imediae.
c) Esee esențială eliminarea igolurilor de aer din insealație, peneru că aceseea poe duce la

un eransfer inefciene de căldură.
d) Se recomandă curățarea elemeneelor fleranee după 10 zile de la punerea în funcțiune

a insealației.
e) Se recomandă ca anual să se facă o analiza chimică a fuidului eermic din insealație,

peneru a se ierifca proprieeățile antigelului.
f) Dacă se doreșee o compleeare, a unui ale antigel, deja afae în insealație, cu L q  rech

TS100,  se  recomandă  să  luați  leigăeura  cu  specialiști  noșeri,  peneru  a  ierifca
compatbilieaeea antigelurilor.

Punceul de conigelare al fuidului eermic se poaee măsura doar cu un aparae de măsurare al
punceului de înigheț peneru soluțiile pe bază de propilleniglicol, iglicerină și apă. Dacă acese
lucru nu esee specifcae pe aparaeul de măsurare, ialorile nu sune concludenee.

9.  Amrtltae
L q  rech TS100 se ambalează în canisere de 5kig, 10kig, 20kig, 60 kig, bueoaie de 220 kig
și irac in cub IBC 1000 kig.

    10. Teamen de vtltr l rtre în depoi rtae
 3 ANI cu respecearea inserucțiunilor din Fișa cu Daee de Securieaee.

    11. Tatnopoar ș  depoi rtae
 Transpore: Nu esee cuprins în ADR/RID
  Depozieare: În spații bine ientlaee, ferie de razele soarelui
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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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