We KNOW HOW

A CIMAI existe
para o ajudar a
criar VALOR

CBL 9524

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL
INFORMATION SHEET
CODIGO DE PRODUTO
00385
FAMILIA
tratamento de águas
TRATAMENTO POLIFUNCIONAL
INTERNO para águas de
caldeiras;
PREVINE A FORMAÇÃO DE
INCRUSTAÇÕES e depósitos
na caldeira;
NÃO CONTEM METAIS PESADOS
Adequado para a Indústria
Alimentar.
O CBL 9524 proporciona um
tratamento interno de uma
só vez, de fácil uso para
caldeiras de baixa-média
pressão de 42 Kg/ cm2

(4100kPa). O CBL 9524
combina inibidores de
incrustações e dispersantes
de lodos para proporcionar
proteção contra as
incrustações e depósitos nos
sistemas de água quente e
caldeiras. O CBL 9524
contém também um redutor
de oxigénio baseado em
sulfitos.

Tratamento eficaz da água de caldeiras de baixa-média
pressão até 42 Kg/ cm2 (4100kPa).
PROPRIEDADES:
Líquido de aspeto caraterístico.

USO RECOMENDADO:
Sistemas de água quente e
caldeiras.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Os níveis corretos de dosificação do
CBL 9524 dependem de vários
fatores, tais como a qualidade da
água de alimentação e as
condições da instalação.
Recomenda-se a dosificação em
contínuo para um funcionamento
correto do produto. O CBL 9524
dosifica-se diretamente do bidon
ou do contentor.
O CBL 9524 deve aplicar-se
seguindo as recomendações dos
Serviços Técnicos da CIMAI. No
entanto as dosagens habituais
situam-se entre 15-50 ppm.

PRECAUÇÕES:
As infor mações contidas neste
documento são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso controlo.
A CIMAI apenas se responsabiliza pela
manutenção das características dos
produtos de acordo com a nossa
especificação.
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todas as precauções de
segurança que aparecem no
rótulo e na Ficha de Dados de
Segurança do produto.
Para saber quais os equipamentos
de proteção individual que se
devem utilizar no seu
manuseamento, ler a Ficha de
Dados de Segurança do produto.
No caso de ingestão contactar o
Centro Antivenenos (800 250 250).

ARMAZENAGEM:
O CBL 9524 é solúvel em água.
Proteger o produto do frio intenso.
A embalagem deve permanecer
bem fechada quando o produto
não está a ser utilizado.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:
26 Kg (Código de produto 00386)

O manuseamento incorreto deste
produto pode ser prejudicial aos
trabalhadores. Devem observar-se
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