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HÓA CHẤT TẨY CẶN ĐẶC BIỆT 
 

MÔ TẢ 

SPECIAL DESCALER là công thức tẩy cặn gốc acid đặc biệt, được nghiên cứu để loại bỏ gỉ 
sét, cặn calcit, bùn đất, phèn, vôi… hình thành trên bề mặt trao đổi nhiệt của các thiết bị. 

SPECIAL DESCALER sử dụng cho các bề mặt gang, sắt, 
thép, thép không gỉ, các hệ thống tuần hoàn kín, bề mặt 
nhôm*, nhựa, cao su...( Lưu ý: Không sử dụng cho bề mặt 
mạ kẽm). 

ỨNG DỤNG 

SPECIAL DESCALER dùng vệ sinh cho các thiết bị: trao 
đổi nhiệt (ống chùm, tấm,…), máy nén, bình ngưng, bể 
chứa, lưới lọc, đường ống, máy rửa chai, khuôn ép, rulo, 
thiết bị làm bằng thép không gỉ và thiết bị bằng nhôm…. 

SPECIAL DESCALER được sử dụng để ngâm hoặc chạy 
tuần hoàn với tỉ lệ 1:1 – 1:4 (1:5 – 1:10 với bề mặt nhôm) 
trong thời gian từ 2-8h tùy vào tình trạng thiết bị. 

ƯU ĐIỂM 

 SPECIAL DESCALER chứa các thành phần ức chế 
ăn mòn siêu việt, hạn chế tối đa các tác động của 
chất tẩy rửa lên bề mặt kim loại. 

 SPECIAL DESCALER không gây ố bề mặt thép không gỉ sau khi vệ sinh. 

 Đối với các bề mặt vật liệu bằng sắt, thép, nhôm, SPECIAL DESCALER giúp hình 
thành lớp phủ chống ăn mòn trên bề mặt 
thiết bị sau khi vệ sinh. 

 An toàn cho da tay, không chứa các thành 
phần hóa chất độc hại. 

 Làm sạch trực tiếp bằng việc chạy tuần 
hoàn, giảm thời gian và chi phí tháo lắp bảo 
dưỡng hệ thống. 

ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT 

Tỉ trọng.......................................................................................................................... .1.1±0.02 

pH (1%) ................................................................................................................................. .1.5 

Màu ...................................................................................................................................... Vàng 

Mùi .....................................................................................................................................Không 

Khả năng hòa tan cặn CaCO3(kg/lít) .................................................................................. .≈0.4 

* Khi sử dụng SPECIAL DESCALER vệ sinh các thiết bị bằng nhôm, liên hệ nhà sản xuất để 

được tư vấn! 
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