PK 8M

PK 8M
OPIS PRODUKTU
Roklin PK 8M przeznaczony jest do usuwania kamienia wodnego, rdzy, a tak¿e zgorzeliny ze wszystkich systemów wodnych i
parowych. Dzia³anie preparatu jest bardzo skuteczne dziêki synergicznemu wspó³dzia³aniu starannie dobranym sk³adnikom.
Roklin PK 8M usuwa resztki zanieczyszczeñ i osadów nie powoduj¹c korozji pow³oki. Preparat ma silne w³aœciwoœci myj¹ce, nie
zawiera ¿adnych zwi¹zków szkodliwych, takich jak: formaldehyd, azotany i zwi¹zki metali ciê¿kich.
ZALETY
Preparat nie powoduje korozji stali i ¿eliwa. Nadaje siê do usuwania kamienia ze wszystkich urz¹dzeñ wykonanych ze stali. Nie jest
klasyfikowany jako ¿r¹cy. Jest bezpieczny dla ludzi i przyjazny dla œrodowiska.

ZASTOSOWANIE DO MYCIA MATERIA£ÓW

DANE TECHNICZNE KONCENTRATU
postaæ

ciecz

kolor

jasno¿ó³ty

zapach

charakterystyczny

pH koncentratu

<1
0

gêstoœæ w temp. 20 C
rozpuszczalnoœæ w wodzie

1,2 g/cm

3

bez ograniczeñ w temp. 200C

okres trwa³oœci

1 rok

stale wêglowe i stopowe

+

¿eliwa i staliwa

+

metale kolorowe i aluminium

+

cynk i jego stopy typu ZnAl

–

tworzywa sztuczne: PTFE, PA, POM, HIPS, PMMA, PC, PE, PETP, PP +

typowe materia³y uszczelniaj¹ce i szczeliwa

+

gumy i silikony

+

piece i instalacje co.

+

TECHNOLOGIA PROCESU
+
wymienniki ciep³a, wê¿ownice
USUWANIA KAMIENIA WODNEGO
Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y zapoznaæ siê z
ch³odnice i obiegi ch³odz¹ce silników spalinowych
+
kart¹ bezpieczeñstwa produktu. P³yn roboczy uzyskuje siê
+
uk³ady
ch³odzenia
urz¹dzeñ
energetycznych
przez rozcieñczenie koncentratu wod¹ wodoci¹gow¹ do
zalecanego stê¿enia. Przed przyst¹pieniem do pracy
+
p³aszcze wodne silników elektrycznych
dok³adnie wymieszaæ oraz doprowadziæ p³yn roboczy do
+
ceramika sanitarna
odpowiedniej temperatury. Czyszczona instalacja powinna
byæ wy³¹czona i zimna oraz pozbawiona bêd¹cych w obiegu
gazów. Czas potrzebny na czyszczenie wydatnie maleje przy
wymuszonym obiegu p³ynu i podniesionej temperaturze. Po oczyszczeniu instalacjê nale¿y wyp³ukaæ wod¹ wodoci¹gow¹ a¿ do
uzyskania pH oko³o 7. W razie potrzeby czynnoœæ nale¿y powtórzyæ.
ZALECANE PARAMETRY STOSOWANIA
0

TEMPERATURA [ C]

STÊ¯ENIE [%]

kot³y i instalacje co.

40 – 60

20 - 30

2 – 24

wymienniki ciep³a

40 – 60

20 - 30

2 – 24

<1

kanalizacja, zbiorniki

15 – 40

10 - 20

1–8

ok. 1

silniki, p³aszcze wodne

40 – 60

20

2 – 24

ok. 1

RODZAJ URZ¥DZENIA

CZAS [min.] PRZEWIDYWANE pH
<1

UWAGI
wymuszony obieg cieczy,
w razie potrzeby proces powtórzyæ
wymuszony obieg cieczy,
w razie potrzeby proces powtórzyæ
wymuszony obieg cieczy,
w razie potrzeby proces powtórzyæ

KONTROLA P£YNU ROBOCZEGO
Zu¿ycie p³ynu roboczego nastêpuje w wyniku dzia³ania kwasów na zwi¹zki wapnia, a surfaktantów na zanieczyszczenia wystêpuj¹ce
w czyszczonym urz¹dzeniu. Gdy wartoœæ pH p³ynu roboczego osi¹gnie poziom ok. 3,5 nale¿y go wymieniæ.
UNIESZKODLIWIANIE ZU¯YTEGO P£YNU ROBOCZEGO
I POP£UCZYN
Zu¿yty p³yn roboczy i œcieki zawieraj¹ substancje szkodliwe,
takie jak: surfaktanty, koloidalne zawiesiny trudnorozpuszczalnych
soli oraz sole rozpuszczalne, w tym cytryniany metali
aklkalicznych, o kodzie odpadu 11 01 99*. Wstêpn¹ metod¹
oczyszczania œcieków i pop³uczyn jest neutralizacja zu¿ytych
k¹pieli mlekiem wapiennym i koagulacja – sedymentacja
powsta³ych zawiesin z u¿yciem koagulantów. Je¿eli zak³ad, w
którym aplikuje siêpreparat posiada typow¹ mechanicznochemiczn¹ oczyszczalniê œcieków przemys³owych, w której
realizowany jest proces neutralizacji z u¿yciem Ca(OH) 2 i proces
koagulacji – sedymentacji z u¿yciem np. koagulantów PIX lub z
u¿yciem siarczanu ¿elaza (II), to omawiane zu¿yte k¹piele bez
problemu zostan¹ zneutralizowane.
DYSTRYBUTOR

OPAKOWANIA
kanister: 10 kg, 30 kg
beczka: 200 kg

Producent: GT85 Polska Sp. z o.o., ul. Tokarska 9 B, 20-210 Lublin
tel. (81) 745 05 98, faks (81) 745 12 95, www.gt85.com.pl
Klasyfikacja produktu: Xi Preparat dra¿ni¹cy, R 36/38 Dzia³a dra¿ni¹co na oczy i skórê
Dane zawarte w tym arkuszu maj¹ charakter informacyjny i zosta³y zebrane wed³ug najlepszej wiedzy i dotychczasowego doœwiadczenia.
Producent nie przyjmuje ¿adnej odpowiedzialnoœci za rezultaty niew³aœciwego stosowania preparatu, gdy¿ warunki i wykorzystane metody nie mog¹ byæ przez niego kontrolowane.
Roklin i Roklin Solutions s¹ znakami towarowymi zastrze¿onymi przez GT85 Polska Sp. z o.o.

