
                        
FIȘĂ TEHNICĂ

Antigel tgermotgehnic iattat prgepatratt lat -25°C 
LIQUITECH X25

1. Dgescrigergeat produsului  
 Antigelul termottehnice  Liquitgech X25  este un antigel termice “ready tot use”,  pe bază de
motnotetlenigliceotl șic icnhicbictotric de eotrotzicunei

2. Domgeniul dge utliiatrge  
 Protdusul  este  fotlotsict  ea  fuicd  termice  anti-nigheț  sau  ea  fuicd  termice  anteotrotzicune  -n
icnstalațicicle termicee easnicee sau icndustricale, -n icnstalațicicle de aer eotndicțicotnat sau -n icnstalațicicle
dottate eu potmpe de eăldurăi
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 antigeluli

3. Proprigetăți  
Liquitgech X25 este un antigel termottehnice premicum, eotneeput după ot rețetă bazată pe 30
de  anic  de  expericență  -n  dotmenicul  protduețiceic  de  sotluțicic  ehicmicee  protfesicotnalei  Paehetul
eotmplex de adictiic asicigură protteețice spotrictă -mpottricia eotrotzicunicic șic erește durata de iicață a
icnstalațiceic termiceei
Liquitgech X25 nu eotnțicne sicliceațic, nictricțic, amicne, botrațic sau sulfațici

4. Catratctgeristci tgehnicge  

Aspgect                                        lichid limpgedge atlbatstru                             VIZUAL                            
Punct dge fgerbgerge                     >104°C                                                          ASTM D 1120
Punct dge conigelatrge                  -25°C                                                             ASTM D 1177-17
Dgensitattge (20°C)                        1.05 – 1.06 i/cm³                                      DIN 51757
Indicge dge rgefratcțige (nD20)       1.3765                                                          DIN 51423
pH                                                7.5 – 9.5                                                       ASTM D 1287        

5. Punctul dge conigelatrge  
- PRODUSUL SE FOLOSEȘTE CA ATARE, FĂRĂ A MAI FI DILUAT!
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Liquitgech X25
Punct dge
conigelatrge Dgensitattge

Indicge dge rgefratcțige
nD20

100% iotl i25°C 1i060 ig/em³ 1i3765

- Daeă exicstă picerderic de fuicd termice -n icnstalațice, se ia eotmpleta eu Liquitgech X25
fotlotsict ea atarei                 

                

6. Coroiiungeat pge mgetatlge  
        Tabelul de maic jots a fotst realiczat fotlotsicnd un test de eotrotzicune eotnfotrm ASTM D
1384.

      

METAL PIERDERI DE METAL PRIN
COROZIUNE

Cupru (SF Cu) -0.1i/m²
Alatmă (MS 63) ±0.0i/m²

Oțgel (HI) ±0.0i/m²
Fontă (GG 26) ±0.0i/m²

Aluminiu (G-AlSi₆Cu₄) -0.3 i/m²

7. Compattbilitattgeat   cu mattgeriatlgelge dge getatnșatrge
 Liquitgech X25 nu ataeă matericalele de etanșare fotlotsicte -n motd freeient -n icnstalațicicle
termiceei Tabelul de maic jots prezicntă elastotmeric șic mase plastee eare sunt rezicstente la
Liquitgech  X25i  Tabelul  de  maic  jots  este  realiczat  pe  baza  rezultatelotr  expericmentale
preeum șic pe baza studiciclotr de speeicalictatei

MATERIALE REZISTENTE LA Liquitgech
X25

Catuciuc butlic
Cloroprgen
Catuciuc EPDM
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Catuciuc NBR
Catuciuc natturatl (sub 80°C)
Fluorogelatstomger
Poliatmidă (sub 115°C)
Polioxilmgetlgenă
Polibutgenă
Poligetlgenă
Polipropilgenă
Politgetratfuorgetlgenă
Policlorurat dge vinil
Catuciuc siliconic
Catuciuc strgen butatdigenic (sub 100°C)
Rășini poligestgericge ngesatturattge

8. Rgecomatndări dge utliiatrge  
 Se reeotmandă urmarea icnstruețicuniclotr de maic jots pentru ot funețicotnare otptmă a icnstalațiceic
termiceei
ATENȚIE!: A nu se fotlotsic Liquitgech X25 pe elemente igalianiczate, zicne sau alicaje de zicnei

Dacă instalația este la prima punere în funcțiune:
a) Înaicnte de umplerea eu antigel, se reeotmandă să se faeă ot elătre eu apă pentru a 

elicmicna icmpurictățicle rezultate -n urma proteedeuluic de asamblarei
b) După ee sia făeut spălarea, se reeotmandă icntrotdueerea icmedicată a sotluțiceic de antigel, 

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

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

a icnstalațiceici
e) Se reeotmandă ea anual să se faeă ot analicză ehicmiceă a fuicduluic termice dicn icnstalațice,

pentru a se iericfea protpricetățicle antigeluluici

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

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

e) Este esențicală elicmicnarea igotluriclotr de aer dicn icnstalațice, pentru eă aeestea pott duee la
un transfer icnefeicent de eăldurăi

d) Se  reeotmandă  eurățarea  elementelotr  fltrante  după  10  zicle  de  la  icntrotdueerea
antigeluluic -n icnstalațicei

e) Se reeotmandă ea anual să se faeă ot analicză ehicmiceă a fuicduluic termice dicn icnstalațice
pentru a se iericfea protpricetățicle antigeluluici

f) Daeă se dotrește ot eotmpletare, a unuic alt antigel, deja afat -n icnstalațice, eu Liquitgech
X25,  se  reeotmandă  să  luațic  leigătura  eu  speeicalicștic  notștric,  pentru  a  iericfea
eotmpatbiclictatea antigeluriclotri

Punetul  de  eotnigelare  al  fuicduluic  termice  se  potate  măsura  dotar  eu  un  aparat  de
măsurare al punetuluic de -nigheț pentru sotluțicicle pe bază de motnotetlenigliceotl șic apăi
Daeă  aeest  lueru  nu  este  speeicfeat  pe  aparatul  de  măsurare,  ialotricle  nu  sunt
eotneludentei Alternati, se potate fotlotsic un refraetotmetru eare să masotare icndiceele de
refraețice (ialotricle dicn tabelul de la punetul 5)i

9.  Ambatlatrge
Liquitgech X25 se ambalează -n eanicstre de 5kig, 10kig, 20kig, 60 kig, butotaice de 220 kig șic
irae -n eub IBC 1000 kigi

    10. Tgermgen dge vatlatbilitattge în dgepoiitatrge
 3 ANI eu respeetarea icnstruețicuniclotr dicn Ficșa eu Date de Seeurictatei

    11. Tratnsport și dgepoiitatrge
 Transpotrt: Nu este eupricns -n ADR/RID
  Depotzictare: În spațicic bicne ientlate, ferict de razele sotareluici
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Suport tgehnic dge spgeciatlitattge

Matfge Chgem SRL
Ploigeșt, Str. Catrpgenului nr. 81A, Jud.Prathovat

officge@matfgechgem.ro
0751 225 531
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