Hóa chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler
Tên gọi khác: Dynamic Descaler, hóa chất tẩy cáu
cặn,…
Hãng - Xuất xứ: Mỹ
Quy cách: Téc 1254 lit

Ứng dụng:
Chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler® tên thương mại
của chất chuyên tẩy cáu cặn, hòa tan nhanh chóng tất cả
cáu cặn nước, vôi và loại bỏ bùn, gỉ sét… và các chất kết
tủa không tan một cách an toàn và hiệu quả.
Đặc tính:
- Hiệu quả cao, an toàn cho thiết bị, tiết kiệm chi phí
- Khả năng tẩy cặn nhanh chóng, làm sạch thiết bị chỉ trong vài giờ
- Không ăn mòn với chất siêu ức chế ăn mòn sinh học. Không ảnh hưởng tới thiết bị.
- An toàn với các vật liệu sắt, thép, đồng, đồng thau, nhựa cao su và hầu hết các vật liệu
thông thường có trong hệ thống nước làm mát, thiết bị trao đổi nhiệt.
- Xử lý các hệ thống phức tạp, không cần tháo lắp, di dời thiết bị
- Trả lại bề mặt sạch cặn và trạng thái làm việc như ban đầu cho thiết bị
- Công suất tẩy cặn cao
- Tiết kiệm thời gian, chi phí, tiết kiệm năng lượng
- Kéo dài tuổi thọ cho thiết bị
- Thân thiện với môi trường, an toàn với con người
- Có khả năng tự phân hủy sinh học- Chứng chỉ SGS
- Không chứa chất gây ung thư Cresol - Chứng chỉ SGS
- Cho phép sử dụng trong ngành thực phẩm - Chứng chỉ NFS
Quy cách tham khảo:
- Chai 5 lít
- Can 25lit
- Phuy 209 lit
- Téc 1254 lit
Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, cách xa nguồn nhiệt.

