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 فهرست مطالب

 شماره صفحه شرح نام کاال

 ضد عفونی کننده ها، کلینرها و روان کننده ها

 Septal Plus 115نئو کلینر 
ماده ضدعفونی کننده جهت مخازن صنایع لبنی و 

 غذایی
3 

 CP-510نئو کلینر 
پاك کننده قوي قلیایی بدون کف جایگزین سود و 

 CIPبدون کف جهت شستشو 
4 

 CP-4نئو کلینر 
، سطوح، COPپاك کننده قلیایی جهت شستشو 

 دیوار و. ...
5 

 COP 6شوینده اسیدي با کف مناسب جهت شستشو  CP-55نئو کلینر 

 CP-50نئو کلینر 
شوینده اسیدي جایگزین مناسب اسید نیتریک و 

 CIPبدون ایجاد کف جهت شستشو 
7 

پاك کننده قوي قلیایی با کف زیاد جهت شستشو  PE-Sنئو کلینر 
COP 

8 

 Septal Plus 110نئو کلینر 
ضد عفونی کننده حاوي ترکیبات چهارتایی آمونیوم 

 جهت استفاده در اماکن عمومی و سطوح
9 

 LP-109کننده خشک روان
کننده خشک جهت کانوایرهاي صنایع غذایی و روان

 لبنی بدون نیاز به آب
10 

 LP-107کننده روان
کننده پایه آبی جهت کانوایرهاي صنایع غذایی و روان

 لبنی
11 

 هاي دیگ بخار و سیستم هاي خنک کنندهافزودنی

C.W.T P325 12 هاي بستهضد خوردگی آب خنک کننده سیستم 
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B.W.T P204 
تنظیم قلیائیت آب دیگ بخار و سیستم خنک کننده، 

 کنترل رسوب و خوردگی
14 

B.W.T P 212 
ضد رسوب، ضد خوردگی و منعقد کننده رسوبات 

 دیگ بخار
16 

B.W.T P234 18 حذف کننده اکسیژن محلول در آب 

B.W.T P251 20 ضد خوردگی بخار آب کندانس شده بعد از دیگ بخار 

B.W.T P260 22 هاي حرارتیکنشیرینضد رسوب و ضد خوردگی آب 

 مایعدي اسکلر 
زداي مبدل حرارتی، کندانسور و زدا و زنگرسوب

 دیگ بخار
24 

 26 زداي کلیه قطعات فلزيزدا و زنگرسوب پودريدي اسکلر 
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Neo Septal Plus 115 
 یضدعفوناکسیژن پراکسید و سایر ترکیبات اسیدي  حاوي نوین فرموالسیون Septal Plus 115 نئوکلینر 

هاي سرد و سطوح کاربرد دارد. از مزایاي این فراروده کننده است که جهت ضدعفونی در فضاي عمومی، محیط
 مصرف بسیار پایین و قابلیت استفاده با آب معمولی است.

 
 ها: ویژگی

 قابلیت از بین بردن باکتري •

 عدم ایجاد لکهفاقد رنگ، بو و  •

 قابلیت استفاده با آب سخت و ابکشی آسان •

 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •
 

 : طریقه مصرف
 درصد 1-4 محلول مصرف مقدار معمولی حالت در. است متفاوت محیط به توجه با فرآورده این مصرف مقدار

 .باشد می  دقیقه 5 -15 پاشش بهینه زمان مدت. است سانتیگراد درجه 20 حدود آب با
 

 :مشخصات
 شفافرنگ شکل ظاهري: مایع بی

 گرم بر سانتیمتر مکعب 1/1دانسیته : 
pH  :  2-1 
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Neo Cleaner CP-510 
دستاورد نوین و پاك کننده قوي قلیایی و بدون کف با فرموالسیون جدید است که به  CP-510نئو کلینر 

برد. باال در چربی ها نفوذ می کند. عدم ایجاد کف ها را از بین مینفوذ کرده و آنها و اجرام راحتی در چربی
و حذف آسان پروتئین و چربی از مزایاي این فرآورده است. استفاده از شوینده هاي نوین  CIPهاي در سیستم

جایگزین  CP-510به جاي کاستیک سودا در صنایع پیشرفته بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. نئوکلینر 
 آید.مطمئن و مناسب براي کاستیک سودا به حساب می

 ها: ویژگی

 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •
 قابلیت کار با آب معمولی و سخت •

 عدم خوردگی و سایش بر روي سطوح، واشرها و قطعات پالستیکی •

 CIPعدم ایجاد کف در شستشو  •

 کاهش زمان شستشو •
 

 : طریقه مصرف
این فرآورده بر اساس مقدار چربی متفاوت است. بهترین نتیجه زمانی حاصل می گردد که مقدار مصرف 

درجه سانتیگراد انجام گردد. سطوح در تماس  5-60و در محدوده دمایی  5/0-4 %  شستشو با محلول
 مستقیم با مواد غذایی پس از اتمام شستشو با آب تمیز آبکشی گردد.

 

 :مشخصات
  بی رنگ شفافشکل ظاهري: مایع 

 گرم بر سانتیمتر مکعب 5/1دانسیته : 
pH  :14-13
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Neo Cleaner CP-4 
 کلینر قلیایی صنایع غذایی و لبنی

ا و با مواد پاك کننده ویژه است که ب مالیم کننده پایه آبی با خاصیت قلیاییپاكدستاورد نوین و  CP-4ئو کلینر ن  
مچنین دهد. هقابلیت شستشو را افزایش می متوسطکند. این فرآورده با ایجادکف نفوذ می هاقدرت نفوذ باال در چربی

 کنندگی منحصر به فرد وپاك . کندراحتی حذف میبه را و چربی ، روغنهاي ویژهحاللبه دلیل دارا بودن امولسیفایر و 
 CP-4 لینرنئو کهاي دستی تا تمام اتوماتیک از مزایاي غیر قابل رقابت این کلینر است. قابلیت استفاده در سیستم

  ، سطوح، کانوایر، دیوار و ..... قابل استفاده است.COPجهت شستشوي 
 

 ها:ویژگی
 و کاهش هزینه هاي استهالك  CIPکوتاه نمودن زمان  •
 عدم ایجاد خوردگی بر سطوح فلزي (استیل و ....) •
 استفاده با آب سخت و آبکشی آسانقابلیت  •
 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •

 

 مشخصات: 
 ضعیت ظاهري: مایع شفاف بی رنگ تا زرد رنگو

 12/1چگالی ویژه: 
pH  :10 

 لیتري 20بندي: بسته
 

 روش مصرف: 
با  گردد که شستشومتفاوت است. بهترین نتیجه زمانی حاصل می آلودگیمقدار مصرف این فرآورده بر اساس مقدار    

 درجه سانتیگراد انجام گردد. 40-60در دماي  5/0-5محلول % 
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Neo Cleaner CP-55 
کننده قوي پایه آبی با خاصیت اسیدي و با مواد پاك کننده ویژه است دستاورد نوین و پاك CP-55نئو کلینر 

صنایع غذایی و لبنی است. این فرآورده با کند و مورد استفاده در ها نفوذ میکه با قدرت نفوذ باال در چربی
دهد. همچنین به دلیل دارا بودن امولسیفایر و خاصیت صابونی ایجادکف باال قابلیت شستشو را افزایش می

اي هکنندگی منحصر به فرد و قابلیت استفاده در سیستمکند. پاكها را به راحتی حذف میشدن، پروتئین
، COPجهت شستشوي  CP-55یاي غیر قابل رقابت این کلینر است. نئو کلینر دستی تا تمام اتوماتیک از مزا

 سطوح، کانوایر، دیوار و ..... قابل استفاده است. 

 ها: ویژگی

 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •
 قابلیت کار با آب معمولی و سخت •

 عدم خوردگی و سایش بر روي سطوح، واشرها و قطعات پالستیکی •

 افزایش راندمان شستشوداراي کف زیاد و  •

 کاهش زمان شستشو •
 

 : طریقه مصرف
مقدار مصرف این فرآورده بر اساس مقدار چربی متفاوت است. بهترین نتیجه زمانی حاصل می گردد که 

 درجه سانتیگراد انجام گردد. 40دقیقه و در دماي  15 -20به مدت  1-5شستشو با محلول % 

 :مشخصات
 رنگ شکل ظاهري: مایع بی

 گرم بر سانتیمتر مکعب 25/1سیته : دان
pH  :2-1 
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Neo Cleaner CP-50 
است که با قدرت نفوذ باال  دون کفکننده قوي خاصیت اسیدي و بدستاورد نوین و پاك CP-50نئو کلینر 
لیت قاباست و  بدون کفکند و مورد استفاده در صنایع غذایی و لبنی است. این فرآورده ها نفوذ میدر چربی

این محصول جهت شستشوي خطوط لوله، اتصاالت، تانک ذخیره و ... استفاده دهد. شستشو را افزایش می
  آید. گردد و جایگزین مطمئن و مناسب اسید نیتریک به شمار میمی

 ها: ویژگی

 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •
 قابلیت کار با آب معمولی و سخت •

 بر روي سطوح، واشرها و قطعات پالستیکیعدم خوردگی و سایش  •

 و افزایش راندمان شستشو عدم ایجاد کف •

 CIP کاهش زمان شستشو •
 

 : طریقه مصرف
مقدار مصرف این فرآورده بر اساس مقدار چربی متفاوت است. بهترین نتیجه زمانی حاصل می گردد که 

  درجه سانتیگراد باشد.  70-80وده دمایی و در محد 5/0-2شستشو با محلول % 
 :مشخصات

 رنگ شکل ظاهري: مایع بی
 گرم بر سانتیمتر مکعب 25/1دانسیته : 

pH  :2-1 
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Neo Cleaner PE-S 
دستاورد نوین و پاك کننده قوي پایه آبی با خاصیت قلیایی و با مواد پاك کننده ویژه است  PE-Sنئو کلینر 

که با قدرت نفوذ باال در چربی ها نفوذ می کند. این فرآورده با ایجادکف باال قابلیت شستشو را افزایش می 
را به راحتی حذف می  دهد. همچنین به دلیل دارا بودن امولسیفایر و خاصیت صابونی شدن، روغن  و چربی

کند. پاك کنندگی منحصر به فرد و قابلیت استفاده در سیستم هاي دستی تا تمام اتوماتیک از مزایاي غیر 
، سطوح،کانوایر، دیوار و ... قابل استفاده COPجهت شستشوي  PE-Sقابل رقابت این کلینر است. نئو کلینر 

 است.
 ها: ویژگی

 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •
 قابلیت کار با آب معمولی و سخت •

 عدم خوردگی و سایش بر روي سطوح، واشرها و قطعات پالستیکی •

 داراي کف زیاد و افزایش راندمان شستشو •

 کاهش زمان شستشو •
 

 : طریقه مصرف
مقدار مصرف این فرآورده بر اساس مقدار چربی متفاوت است. بهترین نتیجه زمانی حاصل می گردد که 

 درجه سانتیگراد انجام گردد. 40دقیقه و در دماي  15 -20به مدت  1-5 % شستشو با محلول

 :مشخصات
 رنگ مات شکل ظاهري: مایع بی

 گرم بر سانتیمتر مکعب 1/1دانسیته : 
pH  :14- 13
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Neo Septal Plus 110 
 هک است ها آمین مشتقات و آمونیوم چهارتایی ترکیبات حاوي نوین فرموالسیون Septal Plus 110 نئوکلینر 

 کاربرد.....)  و کانوایر آالت، ماشین کف، دیوار،( سطوح و سرد هاي محیط عمومی، فضاي در ضدعفونی جهت
 .است معمولی آب با استفاده قابلیت و پایین بسیار مصرف فرآورده این رقابت قابل غیر مزایاي از. دارد

 
 ها: ویژگی

 بین بردن باکتري قابلیت از •

 فاقد رنگ، بو و عدم ایجاد لکه •

 قابلیت استفاده با آب سخت و ابکشی آسان •

 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •
 

 : طریقه مصرف
 درصد 1-4 محلول مصرف مقدار معمولی حالت در. است متفاوت محیط به توجه با فرآورده این مصرف مقدار

 .باشد می  دقیقه 5 -15 پاشش بهینه زمان مدت. است سانتیگراد درجه 20 حدود آب با
 

 :مشخصات
 شفافرنگ شکل ظاهري: مایع بی

 گرم بر سانتیمتر مکعب 1دانسیته : 
pH  : 9-8
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 LP-109ان کننده خشک رو

 عصنای در نقاله تسمه و کانوایر سطوح نمودن لغزنده جهت  نوین دستاورد LP -109 کانوایر خشک کننده روان
 بر عالوه ویژه هاي سورفکتانت و چرب اسید آمینو مشتقات بودن دارا دلیل به فرآورده این. باشد می غدایی
 این رقابت قابل غیر مزایاي از.  ندارد اثري) شیشه ،PET تتراپک،( بندي بسته انواع بر مناسب لغزندگی ایجاد
 .است آب به نیاز عدم و پایین بسیار مصرف کننده روان

 
 ها: ویژگی

 ها نازل گرفتگی و کانوایر بر رسوب ایجاد عدم •
 آب به نیاز بدون •
 مصرف مقدار حداقل •
 .....)  و PET قوطی، شیشه،( بندي بسته انواع بر تاثیر عدم •
 پالستیکی قطعات و واشرها فلزي، سطوح روي بر سایش و خوردگی عدم •
  اقتصادي صرفه با و آسان کاربري •
 
 : طریقه مصرف 

 ارمقد عمومی صورت به. است متفاوت بندي بسته نوع و کانوایر سرعت اساس بر فرآورده این مصرف مقدار
 .است روز در کیلوگرم 2/0-3 حدود مصرف

 
 :مشخصات

 شکل ظاهري: مایع بی رنگ شفاف  
 15/1دنسیته: 

 pH :7-6 
 انحالل در آب: کامالً محلول
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 LP-107ان کننده رو

 صنایع در نقاله تسمه و کانوایر سطوح نمودن لغزنده جهت  نوین دستاورد LP -107 کانوایر کننده روان
 بر عالوه ویژه هاي سورفکتانت و چرب اسید آمینو مشتقات بودن دارا دلیل به فرآورده این. باشد می غذایی
 کف و نداشته اثري) شیشه ،PET تتراپک،( بندي بسته انواع بر پایین بسیار مصرف و مناسب لغزندگی ایجاد
  .کند نمی

 

 ها: ویژگی
 ها نازل گرفتگی و کانوایر بر رسوب ایجاد عدم •
 سخت و معمولی آب با کار قابلیت •
 مصرف مقدار حداقل •
 .....)  و PET قوطی، شیشه،( بندي بسته انواع بر تاثیر عدم •
 ها کننده روان سایر با مقایسه در کف ایجاد حداقل •
 پالستیکی قطعات و واشرها فلزي، سطوح روي بر سایش و خوردگی عدم •
  اقتصادي صرفه با و آسان کاربري •
 
 : طریقه مصرف 

 ارمقد عمومی صورت به. است متفاوت بندي بسته نوع و کانوایر سرعت اساس بر فرآورده این مصرف مقدار
 . است معمولی آب با درصد 3/0 -5/1 مصرف

 
 :مشخصات

 ظاهري: مایع شفاف زردشکل 
 1دنسیته: 

 pH :8-7 
 انحالل در آب: کامالً محلول
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C.W.T P325 

 
 

C.W.T P325 کننده هاي خنکمایعی بر پایه ترکیبات نیتریت، بورات و مواد بازدارنده آلی است که در سیستم
شکیل پایدار روي سطوح فلزي تگیرد. با استفاده از این فرآورده فیلم اکسیدي بسته آبی مورد استفاده قرار می

 شود.گردد و با حذف اکسیژن محلول در آب از خوردگی محافظت میمی
 

 ها:ویژگی
 تشکیل رسوبجلوگیري از  •
 جلوگیري از خوردگی اسید به دلیل داشتن خاصیت قلیایی •
 عاري از کرومات  •
 عدم تولید کف و بدون ترکیبات روغنی •
 سازگار با ترکیبات ضد یخ و سیالنت •
 رون به صرفه و کاربري آسان مق •
 

 خصوصیات فیزیکی : 
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و زرد کم

 2/1چگالی ویژه: 
pH )1% :(8 

 اثر دارد. و روي آلومینیم فلزاتاثر بر فلزات: بر 
 .اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد

 

 روش مصرف: 
 CP-135اگر سیستم به روغن آلوده است و یا رسوبات آن حذف نشده است از C.W.T P325جهت استفاده از 

بر استفاده نمایید. سیستم را کامل شستشو داده و به عنوان رسوب Descaler Powderبه عنوان چربیگیر و از 
 سپس از این فرآورده استفاده نمایید.

از باید  روي قبل از مصرف این فرآوردهو  منیزیم) Sacrificial Anodeقابل ذکر است که آندهاي فدا شونده (
 کننده آب خارج شوند. زیرا ممکن است باعث ایجاد رسوب ناخواسته گردد.سیستم خنک
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لیتر آب مقطر است که میزان نیتریت اولیه را به  1000لیتر در  13در ابتدا  C.W.T P325میزان استفاده از 
ppm 1000 در آب بین نیتریت موجود رساند. میزان میppm2400-1400  است. میزان نیتریت مقدار مناسبی

میزان مناسب مصرف فرآورده بر اساس نظر برخی جدول زیر در  نید. درگیري کرا با تست کیت نیتریت اندازه
 کنندگان نشان داده شده است.تأمین

میزان نیتریت  0 180 360 540 720 900 1080 1260 2400-1440
)ppm( 

0 7/1 3/3 9/4 5/6 1/8 7/9 3/11 13 C.W.T P325 

(kg /1000 lit) 
 

ردد. در گآلودگی باکتریایی و اکسید شدن نیتریت و نشت مواد از سیستم نیز باعث کاهش میزان نیتریت می
 کنندگان تماس بگیرید.صورت مشاهده این موارد با تأمین

و سختی آب بر اساس   ppm 50میزان کلرید موجود در آب بر اساس نظر سازندگان ماشین آالت باید کمتر از 
 باشد. بنابراین استفاده از آب مقطر توصیه شده است. ppm 190کربنات کلسیم کمتر از 

زان کمتر است از و در صورتی که از این می باشد 3/8-10بین  باید محلول  pHهنگام استفاده از این فرآورده 
B.W.T P204  جهت باال بردنpH .استفاده گردد 

قابل ذکر است که در اولین دور عملیات ممکن است که مقداري رسوب و سایر مواد باقیمانده با فرآورده از 
گردد. با خارج کردن مقدار کمی از آب، آب شفاف سیستم خارج شود که منجر به شیري رنگ شدن آب می

باشد. در صورتیکه میزان آلودگی بیشتر باشد باید ماده ازي به تخلیه تمام ماده سردکننده نمیخواهد شد و نی
 انجام داد.بري چربیگیري و رسوبعملیات سردکننده را تخلیه و 
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B.W.T  P204  
 

B.W.T P204 درباشد. این فرآورده مانع از خوردگی هاي بخار میمحلول غلیظ قلیایی و مناسب براي دیگ 
 از تشکیل لجن چسبنده ممانعت وگردد و رسوبات سخت را به ترکیبات نرم تبدیل هاي بخار میدیگ

از دیگر مزایاي این فرآورده خنثی  رود.کند. در این حالت رسوبات با زیر آب زدن به راحتی از بین میمی 
 شد.بامی 2COها و گازهاي محلول در آب مانند کردن اسیدهاي ناشی از شوینده

 

 ها:ویژگی
 کنترل رسوبات نمکی و کمک به خروج امالح منیزیم و کلسیم با زیرآب زدن •
 هاي مورد نیاز دیگ بخارقابلیت ترکیب شدن با دیگر فرآورده •
 آب دیگ بخار pHکننده تنظیم •
 هاي بخار فشار پایین و باالقابل استفاده در دیگ •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و بی

 3/1چگالی ویژه: 
pH )12): %1محلول 

 اثر بر فلزات: این فرآورده روي آلومینیوم، روي، منیزیم و قلع اثر دارد. 
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري روي الستیک و پالستیک ندارد.

 

 روش مصرف: 
گردد. این و براساس آزمایش آب ورودي تعیین می p-Alkalinityبر اساس تست  B.W.T P204میزان مصرف 

بین  p-Alkalinityدستیابی به  بهترین میزان براي دیگ بخار میزان بر اساس فشار و نوع بویلر متغیر است.
ppm200-100 لیتر آب  1000لیتر از این فرآورده در میلی 225افزودن  است کهp-Alkalinity  را بهppm 
 دهد.افزایش می 100

 نشان p-Alkalinityاساس فشار دیگ بخار و  بر صفحه بعددر جدول  B.W.T P204میزان مصرف تقریبی 
 دیگ بخار، اطالعات سازندگان و قابل ذکر است که میزان مصرف این فرآورده بر اساس نوعاست. اده شده د
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ده به دیگ بخار انجام رن فرآوساعت بعد از افزود 6تا  3متفاوت خواهد بود. کنترل تست آلکالینیتی باید تجربه 
 گیرد.

 

 )bar(فشار دیگ بخار            

 P-Alkalinityمیزان 
18< 31-18 42-31 60-42 

50-0 340 340 225 110 

 مناسب 110 225 225 100-50

 مناسب 110 110 150-100
کاهش میزان 

 مصرف

 مناسب مناسب 300-150
کاهش میزان 

 مصرف
کاهش میزان 

 مصرف

 

یري گگیري جهت تست میزان آلکالینتی باید به صورت روزانه انجام گیرد. به یاد داشته باشید که نمونهنمونه
همواره باید از یک قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با 

 .یکدیگر باشد
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B.W.T P212 
 

B.W.T P212 باشد. این فرآورده از تشکیل رسوب سخت هاي بخار میمنحصر به فرد براي دیگاي فرآورده
همچنین اکسیژن محلول در آب را از بین برده و سطوح  کرده وهاي دیگ بخار جلوگیري بر روي جدار و لوله

هاي کلسیم و منیزیم و عمل کند. کنترل سختی ناشی از وجود یوندیگ بخار را از خوردگی محافظت می
خار ب هايمناسب براي دیگآید و این فرآورده به شمار میاستفاده از  دن به عنوان ضد کف از دیگر مزایايکر

 بار است. 30تا فشار 
 

 ها:ویژگی
 حذف سختی آب، اکسیژن محلول در آب و جلوگیري از تشکیل رسوبات سخت •
 کنترل سختی وجلوگیري از خوردگی  •
 دیگ بخار pHتنظیم  •
 راندمان دیگ بخارباال رفتن  •

 

 خصوصیات فیزیکی:

 رنگوضعیت ظاهري: مایع بی
 1/1چگالی ویژه: 

pH )1% :(12 
 اثر بر فلزات: این فرآورده بر روي فلزات آلومینیوم، روي، قلع و آهن گالوانیزه اثر دارد.

 اثر بر الستیک و پالستیک: اثر سوء ندارد.
 

 

 روش مصرف: 
لیتر به  2تا  1بستگی به آلکالینیتی آب دارد. میزان مصرف اولیه این فرآورده  B.W.T P212میزان مصرف 

لیتر براي هر تن آب دیگ بخار به صورت روزانه الزم میلی 80تا  50ازاي هر تن آب دیگ بخار است و حدود 
توان استفاده ها نیز میاست و از سایر روش metering pumpبهترین روش استفاده به طور مداوم با است. 

کنندگان میزان مصرف فرآورده بر اساس هر تن حجم بر اساس نظر برخی تأمین صفحه بعدر جدول د .نمود
 نشان داده شده است. 3CaCOبر حسب   Alkalinity-pاز  ppm 200دیگ بخار دستیابی به آب 
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 p-Alkalinity 0 50 100 150 350تا  200 350

 Dose/ton 4/2 8/1 2/1 6/0 0 زیر آب زدن

 

 pHو  ppm200، حداکثر میزان کلرید 300تا  100بین  p-Alkalinityهنگام استفاده از این فرآوده میزان 
گیري میزان آلکالینیتی از تست کیت آلکالینیتی، کلرید از قرص کلر  باشد. براي اندازه 9تا  3/8کندانس بین 

گیري جهت تست میزان آلکالینیتی باید به صورت روزانه نمونه متر استفاده گردد.pHو یا  pHاز کاغذ  pHو 
گیري همواره باید از یک قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان انجام گیرد. به یاد داشته باشید که نمونه

 باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

احتیاط: این فرآورده خاصیت قلیایی دارد. هنگام کار با آن استفاده از وسایل ایمنی فردي و رعایت نکات ایمنی 
 ضروري است. 
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B.W.T P234 
 

B.W.T P234 حذف اکسیژن به گرددهاي بخار استفاده میجهت حذف سریع اکسیژن آزاد در آب دیگ .
هاي بخار ضروري است. این فرآورده همچنین با اکسید آهن دیگ منظور جلوگیري از ایجاد خوردگی در

)3O2Feکند. با حذف اکسیژن و ) واکنش داده و آن را به حالت مغناطیسی غیر خورنده سیاه رنگ تبدیل می
گردد. این فرآورده قابل استفاده هاي بخار از خوردگی جلوگیري میهاي دیگایجاد یک الیه محافظ در لوله

 گذارد.باشد و هیچگونه مواد جامدي از خود به جاي نمیهاي بخار میع دیگدر انوا
 

 ها:ویژگی
 قابلیت استفاده آسان و سریع •
 هاي بخار در برابر خوردگی ناشی از اکسیژن محافظ دیگ •
 ایجاد الیه محافظ در برابر خوردگی •
 عملکرد سریع به دلیل دارا بودن خاصیت کاتالیزوري •

 

 خصوصیات فیزیکی : 
 رنگ و شفافوضعیت ظاهري: مایع بی

 1چگالی ویژه: 
pH )1% :(10 

 این فرآورده بر فلزات آلومینیوم، مس و برنج اثر دارد.اثر بر فلزات: 
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد.

 

 روش مصرف: 

فرآورده میزان در آب ورودي است. با مصرف این  بر اساس میزان اکسیژن موجودB.W.T P234 میزان مصرف 
 گردد.می   باشد که بر اساس شرایط دیگ بخار تعیین ppm2/0-05/0گیري باید بین هیدرازین بعد از اندازه

براي دستیابی به نتایج مطلوب، بهتر است فرآورده به صورت مداوم از طریق خطوط خوراك دیگ بخار به آن 
 اضافه گردد.
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یري گبه یاد داشته باشید که نمونهبه صورت روزانه انجام گیرد. گیري جهت تست میزان هیدرازین باید نمونه
همواره باید از یک قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با 

 یکدیگر باشد.

از تماس با  توجه شود.فردي این فرآورده حاوي مواد سمی است. هنگام کار با آن به موارد ایمنی احتیاط: 
 چشم و پوست خودداري گردد و مسائل تنفسی نیز رعایت شود.
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B.W.T P251 
 

B.W.T P251 اي جهت افزودن به دیگ بخار براي جلوگیري از خورندگی بخار برگشتی است. کنترل فرآورده
سیستم بخار برگشتی محافظت نشود، باعث ایجاد  بخار برگشتی براي تمام مراحل دیگ بخار ضروري است. اگر

کاهش کارایی  ،گردد. خوردگی ایجاد شده باعث برگشت آهن به دیگ بخار، ایجاد رسوب در آنخوردگی می
محلول  2COشود . از گازهایی که باعث این خوردگی میگرددیآن مو در نهایت باعث از کار افتادن  دیگ بخار

بیشتر و مصرف  دیگ بخارتر و عاري از مواد خورنده باشد، کارآیی در آب  است. هر چه بخار برگشتی خالص
  انرژي کمتر خواهد بود.

رود. یم   کنترل کننده مناسب به شمار  ،مواد به کار رفته در این فرآورده با خاصیت قلیایی و نداشتن مواد جامد
B.W.T P251  شود. این ماده قبل از بخار آب بخار تبدیل شده و در سراسر سیستم پخش میدر دیگ بخار به

 کند.گی جلوگیري میهاي اسیدي از خوردو یون 2COکندانس شده و با ایجاد الیه بر روي لوله و حذف 
 

 ها:ویژگی
 قابل کاربري آسان •
 کننده اسید در سیستم بخار برگشتیخنثی •
 تمام فشارهاهاي بخار با قابل استفاده در دیگ •
 قابل تبخیر شدن و انتقال با بخار آب و قابل بازیابی •
 کاربري آسان •

 

 مشخصات فیزیکی: 
 رنگو بی وضعیت ظاهري: مایع شفاف

 9/0چگالی ویژه: 
pH )1% :(11 

 مس و آلیاژهاي آن اثر دارد. ات آلومینیوم، برنج،اثر بر فلزات: بر فلز
 ندارد.اثر سوء اثر بر الستیک و پالستیک: 

 
 روش مصرف: 



 

 

 
21 

 pHبه شرایط دیگ بخار و آب ورودي بستگی دارد. شرایط بخار برگشتی باید در B.W.T P251 میزان مصرف 
متر مکعب آب به  10کیلوگرم  از این ماده براي  75/0نگه داشته شود. به طور میانگین حدود  3/8-2/9بین 

میزان مصرف فرآورده  ،بود 3/8از کمتر pH مقدار  اگرهاي بخار شود. براي تمام دیگصورت روزانه استفاده می
 کاهش دهید. 25میزان مصرف فرآورده را % ،بود 2/9بیشتر از  pHافزایش داده و اگر مقدار  25را %

 گیري هموارهبه یاد داشته باشید که نمونهباید به صورت روزانه انجام گیرد.  pHگیري گیري جهت اندازهنمونه
یک قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر  باید از
 باشد.

این فرآورده قلیایی است و از تماس با چشم و پوست خودداري شود. در صورت تماس مکان آلوده را  احتیاط:
فراوان شستشو داده و سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کنید.با آب 
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B.W.T P260 
 

B.W.T P260 به ا هشامل ترکیبی از پلیمرها و مواد ضد کف بوده و براي کنترل کف و رسوب در تبخیرکننده
چسبندگی هاي موجود در آب شور ترکیب شده و مانع از . مواد تشکیل دهنده این فرآورده با نمکرودکار می

 با استفاده از ایند. شومی سیستم گردد که این امر موجب افزایش راندمانرسوب به سطوح انتقال حرارت می
 شود. به صورت معلق در آمده و با آب شور تبخیرکننده خارج می در سیستم مواد جامد ایجاد شدهفرآورده 

 

 ها:ویژگی
 ن رسوبها به دلیل کاهش میزاافزایش کارآیی تبخیرکننده •
 هاي دیگردارا بودن خواص ضد کف و ممانعت از انتقال کف به قسمت •
 ایمن و با صرفه اقتصادي  ،مایع غلیظ •
 با کاربري آسان  •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و بی

 1/1چگالی ویژه: 
pH )1% :(9 

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
 .، پلی پروپیلن، تفلون و پلی اتیلن اثري نداردPVCاثر بر الستیک و پالستیک: این فرآورده بر روي 

 

 روش مصرف: 
B.W.T P260  رود. این لیتر براي هر تن از محصوالت تقطیر شده به کار میمیلی 30تا  15میزان عموماً به

تن در روز  20مثال براي یک تبخیرکننده با ظرفیت بستگی دارد. به عنوان نیز مقدار به ظرفیت تولید دستگاه 
لیتر از فرآورده در هر روز مورد نیاز است. فرآورده به مخزن دوزینگ اضافه شده و با آب میلی 600در حدود 

رعت سلیتر برسد.  40گردد. براي مثال باال باید  آنقدري آب اضافه شود تا محلول به حجم حدود مخلوط می
فرآورده مانع از   لیتر در دقیقه است. خواص ضد کف اینمیلی 28این مثال در یک روز حدود جریان نیز براي 

ه صورت ب تقطیر شده نیز بآگردد و کیفیت انتقال کف ایجاد شده هنگام کار تبخیرکننده به صفحات بعدي می
 .گرددمطلوب حفظ می

ه اسیدي کنندگردد از پاكآورده پیشنهاد میبراي تمیزکردن رسوبات قدیمی دستگاه قبل از استفاده از این فر
Descaler Powder .استفاده گردد 
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ر مکعب بیشتر باشد؛ در این حالت سرعت تشکیل تگرم بر سانتیم 038/1دانسیته آب شور نباید از توجه: 
حتمال یابد و اافزایش می یابد. با افزایش میزان دانسیته میزان مصرف فرآورده نیزرسوب به شدت افزایش می

شود.رسوب مواد جامد بر روي سطح بیشتر می
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Descalar Liquid 
 

Descalar Liquid بر و مواد بازدارنده خوردگی است. به دلیل داشتن بازدارندهمحلول اسیدي شامل مواد رسوب 
-نندهککندانسورها، تبخیرگ از کند. باعث حذف رسوبات و زناز خوردگی فلزات آهن، مس و برنج جلوگیري می

بري با تغییر رنگ محلول به راحتی قابل گردد. عملیات رسوبهاي حرارتی و رسوبات آب بویلرها میها، مبدل
 رود.تشخیص است. با حذف رسوبات راندمان سیستم باال می

 

 ها:ویژگی
 مدت زمان نگهداري طوالنی •
 بر سریع و مؤثر و قابل آبکشی آسان رسوب •
 بري تغییر رنگ محلول با عملیات رسوب •
 حذف رسوبات ناشی از آب در دیگ بخار •
 عملکرد سریع و آسان •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 مایع سبز رنگوضعیت ظاهري: 

 1/1چگالی ویژه: 
pH )1% ( =1 

 بر آلومینیوم، قلع، روي، استیل ضد زنگ و آلیاژهاي آنها و سطوح گالوانیزه اثر دارد.اثر بر فلزات: 
 ممکن است باعث تورم آنها گردد. اثر بر الستیک و پالستیک: 

 

 روش مصرف: 
توان در مورد وري در حمام نیز میهاي بزرگ سیرکوله کردن مؤثرترین روش است. از روش غوطهدر سیستم

این گردد. بعد از استفاده از این فرآورده با آب استفاده می 10-30اجزاء کوچک استفاده نمود. از محلول %
به منظور خنثی شدن اسید باقیمانده ضروري است. این  B.W.T P204از  5/0محلول استفاده از محلول % 

 مورد نظر در سیستم سیرکوله گردد. pHساعت و تا رسیدن به  4تا  2محلول 

هاي کربنه آلوده است، قبل از مصرف این فرآورده تمیزکردن اگر تجهیزات به روغن، گریس، لجن یا روغن
 الزم است.  CP-175یا  CP-135جهیزات با ت

 روش گردشی: 
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 آب در گردش را به طور کامل تخلیه نمایید. -1
. از مکان آلوده را تمیز نماییداگر رسوبات به گریس، روغن و چربی آلوده است ابتدا با استفاده از چربیگیر  -2

CP-117 توان استفاده نمود.کننده مییا سایر محصوالت تولیدي بر اساس میزان نیاز و مشورت با تأمین 
بر مایع به سیستم آب گردشی اضافه درصد رسوب 30تا 5بعد از فرآیند چربیگیري و تخلیه آب، محلول  -3

 رنگز سبز به زرد یا بیدقیقه زمان الزم است. چنانچه در حین فرآیند رنگ محلول ا 45تا  15شده و به مدت 
دقیقه به رنگ سبز باقی  15کیلوگرم از فرآورده را اضافه کرده که بعد از حدود  10تا  5 تغییر کرد، مجدداً

 بري و وجود مقداري اسید در سیستم است.ماند. این رنگ نشانه پایان رسوبمی
 کنید. تخلیهرا  رسوب بر مایع -4
 دقیقه 5الی  3اضافه کرده و اجازه دهید به مدت درصد  2تا  5/0ه میزان ب B.W.T P204آب تازه همراه با  -5

 کند. به مورد نظر چرخش pHتا رسیدن به در سیستم 
 نمایید. تخلیهرا  کنندهآب شستشو همراه با خنثی -6
 نمایید.اندازي هوارد سیستم کرده و آن را را 120تا  70آب تازه با سختی کم حدود  -7

 

 روش غوطه وري:

قطعات در صورت آلوده بودن به گریس، روغن  يدر استفاده از این روش نیز مانند روش گردشی ابتدا چربیگیر
ا گردد و سپس بو چربی ضروري است. هم چنین از محلول رسوب بر با غلظت مشابه براي فرآیند استفاده می

B.W.T P204 .اسید اضافی خنثی گردد. سپس قطعات آبکشی شود 

درجه سانتیگراد نگه ندارید تا از آزاد شدن گاز کلر جلوگیري  40م کار با این فرآورده دما را باالتر از احتیاط:هنگا
این فرآورده حاوي اسیدهاي قوي بوده و هنگام کار با آن استفاده از تجهیزات ایمنی فردي به طور کامل  شود.

 شود.  این فرآورده همواره باید در ظروف پالستیکی نگهداري ضروري است.
 .دقت شود که اسید همواره باید به آب اضافه گردد و هیچگاه آب به اسید اضافه نگردد

اکسید باشد که تشکیل گاز محصول واکنش اسید با رسوبات ممکن است شامل گازهاي هیدروژن و کربن دي
ازها از وجود گ هیدروژن با دستگاه شناسایی گاز قابل ردیابی است. براي جلوگیري از خطرات احتمالی ناشی

هاي سیستم باید باز بوده و از تجهیزات ردیابی گاز استفاده نمود. گازها باید به صورت ایمن از محیط دریچه
گازها و محصوالت ایجاد شده، سیرکوله کردن از پایین صورت  نخارج شوند. براي جلوگیري از به دام افتاد

  گیرد.
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Descalar Powder 
 

Descaler Powder باشد و براي حذف زنگ و رسوبات کاربرد اي پودري و حاوي ترکیبات اسیدي میفرآورده
دارد. همچنین حاوي ترکیبات بازدارنده براي جلوگیري از خوردگی فلزات است. فرآورده قابل استفاده براي 

-نندهسورها، تبخیرکحذف رسوبات از بویلرها و موتورهاي دیزل کولینگ واتر، از بین بردن زنگ و رسوب از کندان
 .هاي حرارتی استها و مبدل

 

 ها:ویژگی
 داراي قابلیت حمل و نگهداري آسان و ایمن •
 نشان دادن قدرت محلول جهت داراي شناساگر رنگی  •
 بر سریع و با کارآیی مناسبرسوب •
 با صرفه اقتصادي  •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 پودر صورتی رنگوضعیت ظاهري: 

pH )1% ( =5/1 
 بري اثري ندارد.در زمان رسوب 10محلول %اثر بر فلزات: 

 ممکن است باعث تورم آنها گردد.اثر بر الستیک و پالستیک: 
 

 روش مصرف: 
آید. در مورد اجزاء  کوچک روش زدایی با فرآیند چرخشی (سیرکوله کردن) به دست میبهترین کیفیت رسوب

قبل از مصرف این فرآورده با  به گریس، روغن و لجن وجود داردی وري نیز قابل استفاده است. اگر آلودگغوطه
 ها بر طرف گردد.آلودگی CP-175و یا  CP-117استفاده از 

مورد نیاز است. محلول قرمز  Descaler Powderدرصد از محلول  10تا  5/2بر اساس مقدار رسوب میزان  
درجه سانتیگراد  60دماي  بااستفاده از محلول . در صورت امکان گرددرنگ میرنگ بوده که با خنثی شدن بی

توان شارژ نمود. بعد از رنگ را حداکثر تا دوبار با اضافه کردن فرآورده میمؤثرتر است.محلول خنثی شده بی
 د. اییبه منظور خنثی کردن باقیمانده اسید استفاده نم B.W.T P204 از5/0اتمام کار با این فرآورده از محلول %

فرآورده حاوي اسیدهاي قوي بوده و هنگام کار با آن استفاده از تجهیزات ایمنی فردي به طور  احتیاط:این
 کامل ضروري است.
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اکسید باشد که تشکیل گاز محصول واکنش اسید با رسوبات ممکن است شامل گازهاي هیدروژن و کربن دي
طرات احتمالی ناشی از وجود گازها هیدروژن با دستگاه شناسایی گاز قابل ردیابی است. براي جلوگیري از خ

هاي سیستم باید باز بوده و از تجهیزات ردیابی گاز استفاده نمود. گازها باید به صورت ایمن از محیط دریچه
خارج شوند. براي جلوگیري از به دام افتادن گازها و محصوالت ایجاد شده، سیرکوله کردن از پایین صورت 

 گیرد.

 
 

 



 
 

 
 

 


