GAS SIDE CLEANER
EGZOST EKONOMĐZERLERĐNDEN DEPOSĐTLERĐN ATILMASI ĐÇĐN ALKALĐ SIVI
· Kurumun tamamıyla ve hızla atılması için tasarlanmıştır
· Asidik ortamın nötrleştirilmesini sağlar
· Keys dreynlerinin tıkanmasını azaltır
· Ünitenin termal verimini arttırır
· Yangın riskini büyük ölçüde azaltır
UYGULAMA
VECOM GAS SIDE CLEANER LIQUID, esas olarak motorlu gemilerin egzost gazı ile çalışan
birimlerinin her türlü dizaynında kullanılmak için tasarlanmıştır. Kirli egzost borularının temizlenmesi
için kullanılabilir. Kazandan giden borular, ekonomizer, jeneratör boruları, süper heaterlar,
membrane duvarları, su duvarları ve ocaklarını yukarıdan aşağıya yıkamak için kullanıldığında tam
olarak etkilidir. Vanadyumun atılmasına yardim etmek için bir katkı maddesini içinde bulundurur.
KULLANMA TALĐMATLARI
VECOM GAS SIDE CLEANER LIQUID, sulandırılmadan sistemin en yüksek noktasına püskürtülür.
Đçinde 'yapışkan' bir madde vardır ve boruların etrafında sürekli dolaşır. Üst bölümündeki kalıcı
sprey, bütün ünite ıslanıncaya kadar muhafaza edilmelidir. Büyük sistemlerde değişik noktalardan
püskürtme gerekebilir.
Temizlik işlemleri:
A. Keys dreynlerinin sintineye bağlantılarının, açık ve temiz olduğundan emin olun.
B. Turbo charger keys'inin dreynini sintineye açın.
C. Sprey ekipmanını hazırlayınız ve VECOM GAS SIDE CLEANER LIQUID bidonunu yerleştiriniz.
D. En yüksek noktalardan başlayarak, tüplerin/kanatların özellikle görünmeyen yerlerinin
ıslandığından emin oluncaya kadar ürünü püskürtün.
E. Ürünü 30-60 dakika reaksiyon için bırakın.
F. Tatlı su jetini kullanarak, en yüksek noktalardan başlayıp artıkları temizleyin.
G. Yıkama sırasında, keys'in dreynlerini kontrol ediniz.
H. Sistemi gözden geçirin, gerekirse işlemi tekrarlayın.
Baca kazanlarının alçak ve yüksek basınç püskürtmeleri için, VECOM taşınabilir bir EKONOMIZER
WASHDOWN ünitesi önermektedir. Bu sistem pompa ve hortumlardan oluşan ve VECOM GAS
SIDE CLEANER'i direk bidondan alabilen komple bir sistemdir. Tam veya yarı otomatik sabit su
yıkama sistemi olan gemilere, VECOM PRE-WASH INJECTION ünitesi sağlanabilir. Bu da,

müşteriye operasyon sonrasında zamanlamayı kontrol imkanı verir. Lütfen daha fazla bilgi için
VECOM Teknik Hizmet Ekibi ile bağlantı kurunuz.
ÖZEL TEHLĐKELERĐN NĐTELĐKLERĐ VE EMNĐYET ÖNERĐLERĐ
AT Konseyinin son direktiflerine uygun olarak, bu ürünün herhangi bir resmi rizikosu yoktur.
VECOM 'un tavsiyesi : Deri ile temasında bol su ile yıkayın.
ÖZELLĐKLERĐ
Alkali sıvı. Normal olarak sulandırılmadan uygulanır ve tatlı su ile yıkanır. Bir çok bilinen metal
üzerinde uygulanabilir, fakat alüminyum, teneke, çinko ve galvanize metaller üzerinde
uygulanmamalıdır.
Özgül ağırlık : Yaklaşık 1.19
pH (%1 solüsyon) : 11.2
Parlama noktası : Yok

