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SANI 707-DESINCRUSTANTE 

 

DESCRIÇÃO Descalcificador. 

COMPOSIÇÃO Produto líquido concentrado à base de ácido inorgânico, tensioativos não iónicos, fosfonatos, 

compostos derivados de ureia e aminas. 

 

APLICAÇÕES Recomendado para operações industriais na eliminação de incrustações calcárias em 

máquinas lavadoras, túneis de lavagem,  torres de refrigeração, caldeiras, serpentinas e 

bombas, circuitos de aquecimento ou refrigeração. 

Outras aplicações: máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça, ferros de engomar, 

caldeiras de ferros de engomar, etc. 

 

PROPRIEDADES -Miscível em água em todas as proporções; 

-Não ataca os metais. 

-Atua como desincrustante e desoxidante. 

-Devido à sua baixa tensão superficial penetra perfeitamente nas sujidades. 

 

MODO DE EMPREGO Dissolver o produto em água fria, numa proporção de 10 a 20%, de acordo com o 

estado do aparelho a desincrustar. Se aplicável, fazer circular esta solução por todo o 

circuito e comprovar que o pH fique ácido (inferior a 3) . Caso contrário adicionar mais 

produto. Deixar atuar durante 15 minutos. Enxaguar no final com água até pH 7. 

 

- Máquinas de lavar loiça e roupa: 

Não efetuar lavagem de roupa ou loiça em simultâneo com a operação de 

desincrustação, não misturar qualquer produto de lavagem, e quando aplicável 

assegurar que está desligado qualquer sistema de doseamento de produtos à máquina. 

Fazer dois ou três ciclos de lavagem com esta solução dependendo do grau de 

incrustação. Fazer ciclos de lavagem com água até completa neutralização do sistema 

(pH 7). 

 

- Circuitos, caldeiras, torres:  

Deixar atuar a solução entre 15 a 20 minutos, assegurar que a solução entre em contacto 

em todos os circuitos de circulação de vapor-água. Enxaguar com água até neutralização 

completa (pH=7). 

 

CARACTERÍSTICAS 
Descrição análise Valor Mínimo Máximo Unidades 
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EMBALAGEM  Consultar o catálogo. 

  

 

 HIGIENE E SEGURANÇA Consultar a Ficha de Dados de Segurança, disponível para clientes profissionais. 

 

 

  

Aspeto  Líquido límpido    

Cor  Rosa    

Acidez  19,5 20,5 %HCl 


