HÓA CHẤT TẨY CÁU CẶN NỒI HƠI

MÔ TẢ
ULTRA BL DESCALER chế phẩm vệ sinh cặn
nồi hơi kết hợp giữa chất tẩy cặn mạnh và thành
phần chống ăn mòn. Được tạo ra để đem lại sự
cân bằng của 3 yếu tố: an toàn - hiệu quả - kinh tế.
Sản phẩm dễ dàng hòa tan và loại bỏ cáu cặn,
canxi, gỉ sét, bùn đất,…đóng bám bên trong nồi
hơi.
ƯU ĐIỂM
 Thành phần tẩy rửa mạnh mẽ, dễ dàng hòa tan
hoàn toàn cáu cặn nồi hơi.
 Không cần gia nhiệt khi sử dụng.
 Sử dụng trực tiếp bằng việc bơm tuần hoàn,
giảm thời gian và chi phí tháo lắp hệ thống so
với vệ sinh thủ công.
 ULTRA BL DESCALER chứa các thành phần
ức chế ăn mòn siêu việt, giảm thiểu tối đa các
tác động của hóa chất lên bề mặt vật liệu trong
nồi hơi.
 Sản phẩm tẩy cặn được cải tiến không chứa các
thành phần độc hại.
 Nước xả thải ULTRA BL DESCALER có khả năng phân hủy sinh học.
 Tỉ lệ hòa tan cáu cặn cao 0,7-1 kg cặn / lít dd
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
ULTRA BL DESCALER có thể sử dụng bằng cách bơm tuần hoàn (nếu có thể) hoặc ngâm
Tỉ lệ pha với nước và thời gian vệ sinh có thể áp dung theo bảng sau:
Độ dày cặn
Tỉ lệ pha
Thời gian tuần hoàn
Thời gian ngâm
(mm)
(%)
(h)
(h)
≤1
10-20
4
5
1-2
20-30
5
8
2-3
30-40
5
8
>3
>40
>5
>8
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÓA HỌC VIỆT NAM
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