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Luzar Caldeiras 

 
DESCALCIFICADOR PARA CORPOS E PERMUTADORES DE CALDEIRAS 

Descrição e aplicações: 
O decalcificador da caldeira, pode ser 
aplicado no corpo de combustão, bem 
como no lado da fumaça do permutador 
de calor. 
 
O seu pH de trabalho quase neutro 
torna-o adequado para todos os tipos de 
materiais e não afecta o alumínio e as 
suas ligas durante o processo de 
limpeza. 
 
Combinação sinérgica de dispersantes, 
agentes complexantes e tensioactivos de 
modo a obter o melhor desempenho.  
 

Aparência 
Características do produto: 

Líquido transparente 
pH a 20ºC 5,0 – 6,0 

Cor Azul 
Ponto de inflamabilidade Não-inflamável 

Os dados fornecidos são baseados em medidas 
próprias e literatura específica. Elas não fazem 
parte das especificações técnicas.. 
 

- Remove depósitos orgânicos, lama e 
ferrugem na câmara de combustão. 

Propriedades: 

- Remove incrustações depositadas 
pela condensação da água no 
trocador. 

- Não corrosivo. 
- Não tem restrições de 

armazenamento ou transporte. 
 

Aplicar nas superfícies a serem limpas 
usando o pulverizador até que toda a 
incrustação esteja totalmente molhada. 
Deixar agir por 15-60 minutos, 
dependendo da quantidade de resíduos e 

depois limpar com bastante água, 
pressurizada se possível. 
 
Em caso de resíduos persistentes, a 
operação pode ser repetida. 
 
Verificar se a saída do líquido de 
condensação não foi bloqueada pelo 
material removido. 
 

Instruções para uso em corpos de 
combustão: 

Pulverizar sobre as incrustações até que 
fiquem totalmente molhadas. Deixar 
agir por 20 ou 30 minutos, dependendo 
da quantidade de resíduos. 

Instruções para uso permutador lado 
da fumaça: 

Se necessário, o sólido pode ser 
escovado antes do enxágüe para ajudar 
o produto a agir. Enxágüe com água da 
rede ou água pressurizada para remover 
o sólido, se necessário o processo pode 
ser repetido. 
Verificar se a saída do líquido de 
condensação não foi bloqueada pelo 
material removido 
 

É um produto não inflamável e não 
corrosivo, portanto não são necessárias 
precauções especiais. 
 
Evite o contato com os olhos. Em caso 
de respingos, lavar com bastante água. 
 
Não ingerir ou deixar ao alcance das 
crianças, tanto o produto quanto suas 
misturas com água. Armazenar em local 
fresco e arejado, evitando calor forte. 
 

Precauções: 

Recipientes de 1 Kg com pulverizador, 
caixa de 15 unidades. Recipiente de 10 
Kg

Apresentação: 
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