DUNG DỊCH VỆ SINH COIL NHÔM TẢN NHIỆT
MÔ TẢ
ARA FOAM CLEANER (AFC) là một dung dịch tính kiềm nhẹ được phối trộn từ
chất tẩy rửa, chất phân tán và chất ức chế ăn mòn. AFC giúp loại bỏ bui bẩn, dầu
mỡ, bùn đất… đóng bám trên bề mặt trao đổi nhiệt của các bộ giải nhiệt gió, làm
sạch bề mặt lá nhôm tản nhiệt.
Khi sử dụng AFC, những chất bẩn trên bề mặt lá giải nhiệt sẽ được làm sạch. Nâng
cao khả năng giải nhiệt của hệ thống.

ƯU ĐIỂM





AFC chỉ có tính kiềm nhẹ khắc phục nhược điểm ăn mòn nhôm của các dung
dịch vệ sinh nhôm kiềm mạnh.
Dễ dàng làm sạch bằng nước sau vệ sinh, không để lại tồn dư kiềm gây hư
hại thiết bị.
Sản phẩm chứa thành phần thụ động nhôm, bảo vệ thiết bị sau vệ sinh.Không
chứa thành phầm độc hại.
Không chứa thành phần độc hại.

ỨNG DỤNG
AFC chuyên dụng trên các thiết bị:
- Air Chiller
- AHU
- VRV
- Kết giải nhiệt ôtô

- Air Cooler
- Oil-Air Cooler
- Dàn nóng, dàn lạnh máy lạnh

Quy trình vệ sinh:
1. Tắt toàn bộ hệ thống cần vệ sinh.
2. Dùng nước sạch phun rửa bề mặt lá giải nhiệt làm giảm bui bẩn và làm ước
bề mặt.
3. Pha dung dịch với nước theo tỉ lệ 1:10-1:20 hoặc dung dịch đậm đặc hơn nếu
bề mặt thiết bị quá bẩn.
4. Cho dung dịch sau khi pha vào bình phun xịt, phun đều lên bề mặt lá nhôm.
5. Để hóa chất trong thời gian 10-15 phút.
6. Rửa lại bề mặt với nước sạch.
7. Tại các vị trí bề mặt chưa sạch, lặp lại các bước trên.
Ghi chú:
Luôn rửa lại bằng nước sau khi vệ sinh.
ĐĂC TÍNH SẢN PHẨM
Tỉ trọng ........................................................................................................ 1.1 ±0.05
pH (1%) ..................................................................................................................<10
Màu ............................................................................................................... .Đỏ Cam
Mùi .............................................................................................................................CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÓA HỌC VIỆT NAM
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