
Πληροφορίες για το προϊόν RM 101 

Οξύ αφαλάτωσης RM 101 ASF

Για τη γρήγορη αφαλάτωση με υδροχλωρικό οξύ. Dιαλύει 
γρήγορα επίμονα κατάλοιπα␍                αλάτων και απορρυ-
παντικών και παρέχει μακρόχρονη αντιδιαβρωτική προστα-
σία.
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Ιδιότητες

■ Υπηρεσία προϊόντος για απασβέστωση της σπείρας θέρμανσης
■ Αξιόπιστα αφαιρεί την επίμονη ασβεστοποίηση
■ Γρήγορα αποτελεσματικό
■ Dιαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
■ Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Προστάτης του μηχανήματος:
Συντήρηση μηχανημάτων, αφαλάτωση 
συστημάτων ζεστού νερού.

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανήματα υψηλής πίεσης
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Πληροφορίες για το προϊόν RM 101 

Εφαρμογή:

Μηχανήματα υψηλής πίεσης

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη συσκευή
■ Θερμοκρασία επεξεργασίας: 1-40°C
■ Αναρροφήστε μέσω ενός σωλήνα νερού και οδηγήστε στο κύκλωμα (με το 

πιστόλι να βιδώνεται στο χέρι χωρίς την κάνη)
■ Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
■ Ξεπλύνετε τη συσκευή με νερό και στη συνέχεια εξουδετερώστε με ένα 

αλκαλικό μέσο καθαρισμού

Οδηγίες χρήσης:

■ Αφαιρείτε τα άλατα μόνο σε ένα κύκλωμα
■ Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.
■ Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας για διαβρωτικά υγρά.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Κίνδυνος
■ H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
■ H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
■ H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ DΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
■ P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ DΕΡΜΑ (ή με τα 

μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμί-
δα με νερό/στο ντους.

■ P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
■ P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνι-

κούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα: Μέθοδος καθαρισμού: Αρχικό μείγμα: Dοσολογία: Μόλυνση: Απόδοση:

1000 ml Θερμάστρα πηνίο αφαλάτωσης 10 % Βαρύ 1 Heizschlange

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems 
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159 


