PRODORAL
ISITMA ve SIHHI TESİSATLARDAKİ SU KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ
Kalorifer ve Sıhhi Tesisatlarda tesisatın bitiminden sonra veya zamanla tesisatın eskimesi neticesinde,
su kaçaklarına sıklıkla rastlanır. Kaçak yerini bulmak, fevkalade zor ve masraflı bir iştir. Duvarlar
kırılır yerlerdeki seramikler kaldırılır v.s
Bütün bu zahmetlere katlanmadan, tesisatlardaki su kaçağını önlemek için Alman PRODORAL
kimyasalı kullanarak sorun kolayca giderilmektedir. Avrupa’da uzun senelerden beri kullanılmakta
olan bu malzeme yurdumuzda da birkaç seneden beri başarı ile kullanılmakta ve 2.000’den fazla
tesisatta su kaçağı sorunu halledilmiş bulunmaktadır.
PRODORAL İLE SU KAÇAĞI NASIL ÖNLENİR
Tesisat suyu içine karıştırılan PRODORAL tesisat
içinde dolaşırken nerede bir kaçak yeri varsa, oradan dışarı su
akarken içerisindeki PRODORAL hava ile temas eder etmez
sertleşir ve deliği kapatır. Bir daha da buradan katiyen su
kaçağı olmaz.
KULLANILDIĞI YERLER
Kalorifer, FAN COİL HATLARI , Yerden Isıtma, Güneşle
Isıtma ve su sirkülâsyonlu diğer tesisatlar.
KULLANILDIĞI BORU ÇEŞİTLERİ
Siyah-Galvaniz Demir Borular, Plastik Borular, Bakır Borular
v.s
KULLANIM ŞEKLİ
Tesisatın su miktarı yaklaşık olarak hesap edilir.
1-24 saatteki su kaybı miktarı 50 litrenin altında ise, Tesisatın
her 200 litre su hacmi için 1.0 litre PRODORAL kullanılır.
2-24 saatteki su kaybı 50-400 litre arasında ise, tesisatın her
100 litre su hacmi 1.0 litre PRODORAL kullanır.
PRODORAL TESİSATA NASIL KONUR
Ya tesisatın en üst noktasından bidondan tesisat suyuna ilave edilir veya tesisat test pompası
vasıtasıyla işlem tamamlanır.
TESİSAT SUYU İçerisinde PRODORAL devamlı kalır. Tesisatın suyunun boşaltılmasına yeniden su
alınmasına gerek yoktur. Ancak tesisat suyu kirli ve tesisat eski ise PRODORAL ilave edilmeden kirli
su tesisattan boşaltıldıktan sonra yeniden temiz su alınması faydalı olur.
Kalorifer tesisatı tüm radyatör vanaları açılmış tesisatta varsa pislik tutucu süzgeçleri çıkarılmış olarak
PRODORAL ilave edilmiş tesisat suyu 24 saat sirkülasyon yapıldıktan sonra tesisattaki su kaçağı
giderilmiş olur.
PRODORAL ‘ ın su içinde erimiş halde iken yan etkisi yoktur. Sertleşmez ve hiçbir tesisat armatürüne
zarar vermez.
PRODORAL ‘ın içinde insan sağlığına ve çevreye zarar veren bir madde bulunmamaktadır
FİZİKİ YAPISI ve Kimyasal Özelliği
Şekil: Sıvı halde Renk: mavi sabun eriği kıvamında Koku: Kokusuz
Kaynama Noktası: > 100 C
Patlama tehlikesi: Yoktur.
Yoğunluk: 1.37 g/cm3
Dinamik Viskozite: 20 C 100 m pas(Hake-Visco)
AB Normları GEFSTOFFV.E göre tehlikeli maddeler sınıfında bulunmamaktadır.
PRODORAL 1.0 litrelik plastik kaplar içinde satılmaktadır.
Menşei : Almanya

