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DAMPENING SYSTEM CLEANER II
Limpador do sistema de molhagem
Produto Nº2266

DESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

DAMPENING SYSTEM CLEANER é indicado para
limpeza e higienização de todas as partes do sistema de
molhagem com solução de fonte, incluindo resfriadores e
circuladores.

Dilua uma parte do produto para cada 9 partes de água
morna e faça circular de 30 a 60 minutos. Certifique-se de
que o limpador alcançou todas as partes do sistema,
incluindo escovas e bocais.

A combinação de eficientes agentes de limpeza com
inibidores biológicos eliminará odores, lodo, restos de
fibra de papel e qualquer outro contaminante do sistema.

Após o tempo de ação do produto, lave com muita água
todo o sistema. Repita a lavagem com água quantas vezes
forem necessárias

DAMPENING SYSTEM CLEANER foi formulado para
remover os contaminantes que sempre crescem no sistema
de circulação de solução de fonte. A combinação de goma,
revestimento de papel e outros contaminantes
transportados pelo ar criará um ambiente propício ao
crescimento biológico no sistema de molhagem. O uso
regular de DAMPENING SYSTEM CLEANER
contribuirá para a eliminação das bactérias e fungos já
existentes e manterá o sistema limpo.

BENEFÍCIOS

DADOS TÉCNICOS
pH
Dosagem
VOC
Solvente éter glicol

6,7
Sol. A 10% em água morna.

0,3 lbs./galão
1 - 5% do peso

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
Embalagens de 20 e 208L

•
•
•
•
•

Mantém o sistema de molhagem limpo e sem odor.
É eficiente para qualquer tipo de sistema de
molhagem.
Fácil aplicação, não é necessário esfregar com força
as partes a serem limpas.
Previne entupimento e outros problemas que possam
resultar em perda de tempo.
Não prejudica qualquer parte do equipamento ou
circuladores.
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