FIȘĂ TEHNICĂ
Antige germ genni LIQUITECH TX100
1. Dgsiengega pemdusueun

Antigelul termottehnic Lnqun gie TX100 este un antigel termic
un micx de glic otlic șic icnhicbictotric de otrotzicune.

otn entrat are are la bază

2. Dmrgnnue dg uteniaeg

Protdusul este fotlotsict a fuicd termic antii-ngheț sau a fuicd termic anti otrotzicune -n
icnstalațicicle termic e icndustricale.
ATENȚIE!: A nu se utilicza -n icnstalațicicle termic e are au -n otmpotzicțice elemente de zicn sau
alicaje de zicn are icntră -n otnta t dicre t u antigelul.

3. Pempeng ățn

Lnqun gie TX100 este un antigel termottehnic icndustrical, otn eput după ot rețetă bazată pe
30 de anic de expericență -n dotmenicul protdu țiceic de sotluțicic hicmic e protfesicotnale. Pa hetul
otmplex de adictiiic asicgură protte țice spotrictă -mpottricia otrotzicunicic șic rește durata de iicață a
icnstalațiceic termic e.
Lnqun gie TX100 nu otnțicne siclic ațic, nictricțic, amicne, botrațic sau sulfațic.
Lnqun gie TX100 este stabicl dicn pun t de iedere termic până la ot temperatură de 140°C.

4. Caeai genstin gennig

Aspgi
Puni dg fgergeg
Puni dg imnigeaeg
(dneuțng 1:1 apă)
Dgnsn a g (20°C)
pH
Cmnțnnu dg apă

eniend enrpgdg vgedg
>150°C
< -35°C

VIZUAL
ASTM D 1120
ASTM D 1177-17

1.16 – 1.20 i/ir³
7.0 – 9.0
rax 5%

DIN 51757
ASTM D 1287
DIN 51777

5. Targe dg dneuțnn
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i PRODUSUL NU SE FOLOSEȘTE CONCENTRAT!
i A NU SE DILUA CU APĂ DE PUȚ!
i Lnqun gie TX100 se dicluează u apă demicneraliczată sau dicstilată. Da ă se fotlotsește
apă de rețea, otn entrațica maxicmă de lotr admicsă este de 100mg/kg.
Lnqun gie TX100
Puni dg imnigeaeg*
25% iotl
i10°C
30% iotl
i16°C
40% iotl
i25°C
50% iotl
i35°C
60% iotl
i51°C
*Valotricle dicn tabel sunt date de măsurătotricle efe tuate -n labotratotr șic pott supotrta mic ic
dicferențe.
i Da ă exicstă picerderic de fuicd termic -n icnstalațice, se ia otmpleta u Lnqun gie
TX100 -n dicluțice 1:1 u apă demicneraliczată sau dicstilată.
6.

Cmeminunga pg rg aeg

Tabelul de maic jots a fotst realiczat fotlotsicnd un test de otrotzicune otnfotrm ASTM D

1384.
Sia testat ot otn entrațice de 33% Lnqun gie TX100 șic 67% apă demicneraliczată la ot
temperatură de 88°C, timp de 14 zicle.
METAL

PIERDERI DE METAL PRIN
COROZIUNE

Cupeu (SF Cu)
Aeară (MS 63)
Oțge (HI)
Fmn ă (GG 26)
Aeurnnnu (G-AeSn₆Cu₄)

-0.1i/r²
-0.1i/r²
-0.1i/r²
-0.2i/r²
-0.3 i/r²

Pentru mențicnerea protpricetățiclotr icnhicbictotriclotr de otrotzicune, nu se re otmandă fotlotsicrea
Lnqun gie TX100 -n dicluțice maic mic ă de 25%.

7. Cmrpatrnen a ga iu ra genaegeg dg g anșaeg
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Lnqun gie TX100 -n dicluțice u apa demicneraliczată sau dicstilată nu ata ă matericalele de
etanșare fotlotsicte -n motd fre ient -n icnstalațicicle termic e. Tabelul de maic jots prezicntă
elastotmeric șic mase plasti e are sunt rezicstente la dicluțicicle dicntre Lnqun gie TX100 șic apă
demicneraliczată. Tabelul de maic jots este realiczat pe baza rezultatelotr expericmentale pre um
șic pe baza studiciclotr de spe icalictate.
MATERIALE REZISTENTE LA Lnqun gie
TX100/APĂ DEMINERALIZATĂ
Cauinui ruteni
Cemempegn
Cauinui EPDM
Cauinui NBR
Cauinui na ueae (sur 80°C)
Feumemgeas mrge
Pmenarnda (sur 115°C)
Pmenmxnergtegnă
Pmenru gnă
Pmengtegnă
Pmenpempnegnă
Pmen g eafumegtegnă
Pmeniemeueă dg vnnne
Cauinui snenimnni
Cauinui stegn ru adngnni (sur 100°C)
Rășnnn pmengs genig ngsa uea g

8. Rgimrandăen dg uteniaeg

Se re otmandă urmarea icnstru țicuniclotr de maic jots pentru ot fun țicotnare otptimă a icnstalațiceic
termic e.
ATENȚIE!: A nu se fotlotsic Lnqun gie TX100 pe elemente galianiczate, zicn sau alicaje de zicn .
Dacă instalația este la prima punere în funcțiune:
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a) Înaicnte de umplerea u antigel, se re otmandă să se fa ă ot lătire u apă pentru a
elicmicna icmpurictățicle rezultate -n urma prot edeuluic de asamblare.
b) După e sia fă ut lătirea, se re otmandă icntrotdu erea icmedicată a sotluțiceic de antigel,
hicar da ă icnstalațica nu ia icntra -n fun țicune icmedicat.
) Este esențicală elicmicnarea gotluriclotr de aer dicn icnstalațice pentru ă a estea pott du e la
un transfer icnef icent de ăldură.
d) Se re otmandă urățarea elementelotr fltrante după 10 zicle de la punerea -n fun țicune
a icnstalațiceic.
e) Se re otmandă a anual să se fa ă ot analicză hicmic ă a fuicduluic termic dicn icnstalațice
pentru a se iericf a protpricetățicle antigeluluic.
Dacă instalația se afă eja în utliiare:
a) Înaicnte de umplerea icnstalațiceic u sotluțice de antigel, se re otmandă ot urățare tottală
u dezicn rustanțicic dicn gama Licquicte h.
b) După e sia fă ut urățarea, se re otmandă icntrotdu erea icmedicată a sotluțiceic de
antigel, hicar da ă icnstalațica nu ia icntra -n fun țicune icmedicat.
) Este esențicală elicmicnarea gotluriclotr de aer dicn icnstalațice pentru ă a estea pott du e la
un transfer icnef icent de ăldură.
d) Se re otmandă urățarea elementelotr fltrante după 10 zicle de la punerea -n fun țicune
a icnstalațiceic.
e) Se re otmandă a anual să se fa ă ot analicză hicmic ă a fuicduluic termic dicn icnstalațice,
pentru a se iericf a protpricetățicle antigeluluic.
f) Da ă se dotrește ot otmpletare, a unuic alt antigel deja afat -n icnstalațice, u Lnqun gie
TX100, se re otmandă să luațic legătura u spe icalicștiic notștric pentru a iericf a
otmpatibiclictatea antigeluriclotr.
Pun tul de otngelare al fuicduluic termic se potate măsura dotar u un aparat de măsurare al
pun tuluic de -ngheț pentru sotluțicicle pe bază de motnotetilenglic otl, glic ericnă șic apă. Da ă a est
lu ru nu este spe icf at pe aparatul de măsurare, ialotricle nu sunt otn ludente.

9. Arraeaeg

Lnqun gie X100+ se ambalează -n anicstre de 5kg, 10kg, 20kg, 60kg, butotaice de 220 kg șic
ira -n ub IBC 1000 kg.
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10. Tgergn dg vaearnen a g în dgpmin aeg

3 ANI u respe tarea icnstru țicuniclotr dicn Ficșa u Date de Se urictate.

11. Teanspme șn dgpmin aeg

Transpotrt: Nu este upricns -n ADR/RID.
Depotzictare: În spațicic bicne ientilate, ferict de razele sotareluic.

Supme genni dg spginaen a g

Mafg Cegr SRL
Pemngșt,S e.Caepgnueun ne. 81A, Jud.Peaemva
mffiig@rafgiegr.em
0751 225 531
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