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FAMILIA
tratamento de águas

DISPERSANTE EFICAS PARA 
FERRO E CARBONATO DE 
CÁLCIO; 

INIB IDOR CATÓDICO DE 
CORROSÃO para linhas de 
vapor e condensados;

PASSIVANTE DE SUPERFÍCIES DE 
AÇO;

ORIGINA ORTOFOSFATOS para 
inibição da corrosão anódica.

É usado nos sistemas de 
refrigeração para inibir a 
corrosão das tubagens em 
aço e equ ipamento . É 
também um inibidor eficaz da 
formação de incrustações de 
carbonato de cálcio. 

Indicado para sistemas de 
refrigeração nos quais a água 
entra em contacto com 
alimentos ou é utilizada para 
fins sanitários (Indústria 
Alimentar, Hotelaria, etc.)

CBL 9044
É um produto à base de polifosfato, inibidor de corrosão e 
incrustações.

     PROPRIEDADES: 

Líquido incolor, inodoro, de aspeto 
caraterístico.

     USO RECOMENDADO: 

Águas de processo e águas 
sanitárias.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

CBL 9044 é um líquido solúvel e 
miscível em água em todas as 
proporções. O produto deve ser 
utilizado conforme é fornecido ou 
diluído numa proporção apropriada. 
Para melhores resultados o CBL 9044 
deverá ser aplicado diretamente no 
r e s e r v a t ó r i o d o s i s t e m a d e 
refrigeração ou num ponto de 
injeção adequado, como o lado de 
sucção da bomba de recirculação.

O nível apropriado de tratamento 
depende da corrosão, de potenciais 
incrustações e das condições 
particulares da instalação. O 
representante da CIMAI aconselhará 
o tratamento mais eficaz para o seu 
sistema, no entanto, regra geral o 
doseamento aconselhado varia 
entre 2 – 10 ppm.

As informações 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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A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR

     PRECAUÇÕES: 

O manuseamento incorreto deste 
produto pode ser prejudicial aos 
trabalhadores. Devem observar-se 
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 
(808 250 143).

     ARMAZENAGEM: 

O CBL 9044 é um produto 
altamente alcalino e o seu 
contacto com a pele e olhos deve 
ser evitado. 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: 

25 Kg (Código de produto 02518)
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