VOORSTELLING
®

Thermonett Protector is een corrosie- en kalkinhibitor, goedgekeurd door
CSHP (Franse Raad voor Openbare Veiligheid en Gezondheid).
Dit product is pH-neutraal en werd ontwikkeld om installaties te beschermen
tegen metaaloxiden of kalkaanslag.
Het product is bedoeld voor de behandeling van netwerken met ijswater bij
positieve temperaturen, centrale verwarming, alsook voor primaire kringen in
productie-installaties van warm sanitair water.
®

Niet bindende foto

Thermonett Protector draagt bij tot het rendementsherstel van installaties.
Verpakking: bidon van 20 liter

FYSICO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Aanzicht ............................................................................. Kleurloze tot gele vloeistof
Dichtheid bij 20 °C ............................................................. 1,150
pH (geconcentreerd product) ............................................ 7
Vriespunt ........................................................................... - 6 °C
Kookpunt ........................................................................... > 100 °C
Vlampunt ........................................................................... > 100 °C
Oplosbaarheid in water...................................................... Totaal oplosbaar

GEBRUIK
®

Thermonett Protector is bestemd voor gebruik in gesloten kring.
Het product inbrengen met behulp van een doseerpomp a ratio van 1 % van het watervolume in circulatie.
Vervolgens het product in de installatie laten.
®
De concentratie Thermonett Protector vervolgens jaarlijks controleren met behulp van de concentratietest.
®

Voor een betere bescherming, beveelt Climalife een voorafgaande reiniging aan met Thermonett Reiniger.
Thermonett
kunststof.

®

Protector is compatibel met alle materiaaltypes, ook met componenten uit aluminium of

VOORZORGEN BIJ HET GEBRUIK

De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Ze worden te goeder trouw verstrekt, maar kunnen in geen geval een
waarborg of onze aansprakelijkheid inhouden, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van derden of bij niet naleven door gebruikers van onze
producten van de regelgeving van toepassing op onze producten.
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