MAYLINE PULIBOILER

INHIBITOROKKAL KEVERT KONCENTRÁLT SAV

Nagy koncentrációjú sav hidraulikus rendszerek tisztítására
- vízkő és a rozsda kiválások mentesítéséhez

MAYLINE PULIBOILER

MAYCHEM

PROFESSIONAL LIQUID

Acido a forte concentrazione contro le incrostazioni di calcare e ruggine negli impianti idraulici.
Istruzioni d‘uso: Mayline Puliboiler è un acido leggermente schiumante con un valore pH inferiore a 1, da diluire con acqua
in tutte le proporzioni. La reazione aumenta incrementando la temperatura, mai superiore ai 45 °C. Svuotare completamente
l’impianto da disincrostare. Inserire l’acido nel circuito utilizzando una pompa di caricamento e diluirlo a secondo la necessi
Mettere in funzione la pompa disincrostante, preventivamente preparata con la soluzione e mantenerla in circolazione per almeno
30 minuti. È importante controllare il valore pH con l’utilizzo delle strisce che si trovano sulla tanica, il valore pH deve es
funzione la pompa e far circolare il liquido per almeno 4/6 ore, avendo sempre cura di controllare il valore del pH. Dopo il la
chimico il prodotto deve essere scaricato dall’impianto, opportunamente trattato e neutralizzato con Mayline Neutro, di seguito
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ACIDO CONCENTRATO

L’impianto deve essere poi pulito almeno 3 volte con acqua sanitaria.
Nota importante: Non superare la temperatura di 45 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da qualsiasi
sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso per evi
danni a pompe e valvole di regolazione. Il prodotto deve essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.
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Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle,
pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Smaltimento: Fortemente diluito e neutralizzato con Mayline Neutro, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela:
1-2 litro a 10 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
MAYCHEM srl
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/
gli aerosol
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o
un medico.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in
H332 Nocivo se inalato
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Data di produzione:

1 lt
5 lt

Mayline Puliboiler egy erősen koncentrált sav, mellyel megszűntethető a
hidraulikus (vizes) rendszerekben általában jelentkező lerakódások. Minden
használati melegvizes körhöz, csőrendszerek tisztításához használható, de
alkalmas hőcserélők, tárolók, folyadékhűtők, hűtőtornyok regenerálására.
A Mayline R13-hoz hasonlóan a terméket a vízbázisú hidraulikus rendszerek
recirkuláltatott használatára tervezték, vegyi tisztítószer, melyet az épületgépészetben minden általánosan alkalmazott anyagához felhasznáható,
úgy mint például az acél, réz, sárgaréz, horganyzott anyagok.

Fontos megjegyzés
Kód
5/MYPULI
10/MYPULI

Kiszerelés
5 liter
10 liter

Szavatossági idő: 5 év

(gyártástól számított)

Ne lépje túl a rendszerben 45 °C-ot! A tisztítandó hidraulikus rendszernek
minden egyéb anyagtól mentesnek kell lennie (pl. fagyálló folyadékok,
szivárgásgátlók, sóoldatok). Kövesse és gondosan tartsa be az utasításokat,
hogy ne sérüljenek a szivattyúk és a szabályzó szelepek.
A terméket el kell távolítani a rendszerből tisztítás után.

Használati utasítások
Mayline Puliboiler egy kissé habzó sav, amelynek a pH értéke kisebb, mint 1, használathoz az előírt arányban vízzel
hígítandó. A hőmérséklet növelésével a reakció gyorsabb,
így a tisztítás is, de az soha nem haladhatja meg a 45 ° C-ot.
Ürítse le a rendszert kell, amennyiben lehetséges távolítsa
el a lerakódásokat, összegyűlt szennyeződést abból (tároló
esetén tisztító karimán keresztül).
Használjon külső szivattyút az előzetesen megkevert tisztító
adalék bejuttatásához.
Kapcsolja be a szivattyút az előzetesen elkészített tisztító
keverék rendszerbe juttatásához és cirkuláltassa azt legalább
30 percig. Ellenőrizze a pH-értéket pH-csík használatával. Ez
az érték mindig kevesebb kell hogy legyen, mint 2. Ha ez az
érték magasabb, adjunk hozzá tömény adalékot, amíg az érték
eléri a megfelelő szintet. A szivattyú újabb üzemeltetésével a
folyadékot legalább 4/6 órán át keringessük, ügyelve arra,
hogy ellenőrizzük a pH-értéket rendszeresen.
A vegyi tisztítási folyamat befejeztével a folyadékot le kell
engedni a rendszerből, utána Mayline Neutro adalék használatával (cirkuláltatásával) semlegesíteni kell a rendszert, a helyi
rendelkezéseknek megfelelő pH-értékű (semleges kémhatású)
használt tisztító folyadék engedhető a szennyvíz hálózatba.
Ezt követően a rendszert legalább háromszor csapvízzel át
kell öblíteni.

Biztonsági adatlap
Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse
ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre
kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és
védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen
kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyakról
(pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól.
A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Keverési arányok
1 – 10% (1 – 10 liter Mayline Puliboiler 100 liter vízhez)
FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL
ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁCIÓBAN ALKALMAZNI.

Szállítás
A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású.
A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!

Ártalmatlanítás
A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában megfelelően felhigítva vagy semlegesítve.
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