
  

هیدروشیمی فرهنگ آریاناشرکت   

H.S.F.co 

 

Hidroshimi Farhang 

Aryana Company 

 

 

 

1 

 

11، واحد 712دفتر مرکزی : تهران، خیابان نواب، خیابان کلهر، پالک   
11572775فکس:    11579961 – 11572751 – 11572977تلفن:   

 HSF.co64@yahoo.com ایمیل:

 

 

 AIR COOLER CLEANER معادل  176کلینر 

 
 

نده  پاك ماده یك صیت با قوي كن یائي خا هت ضعیف قل شو ج ی شست

 .باشد مي جداره خارجی مبدلهای هوائي

 

 خورنددگي هیچگونه كه است گردیده فرموله اي گونه به   260 کلینر

  .ندارد آلمینیوم و برنج الخصوص علي فلزات روي بر

 چسدبیده معلد  ذرات و دوده ،گریس ،روغن ايه آلودگي  260كلینر

 معلد  و كدرده حل خود در را كننده خنك یاه سیستم روي بر شده

 .گردد مي سیستم راندمان رفتن باال باعث نموده

 میدزان  بده توجده بدا و بوده آب با شدن رقی  قابل 260كلینر

 .كرد رقی  برابر 00 ات آنرا توان مي آلودگي

 .باشد مي گیر آتش رغی و سمي غیر 026كلینر

 .شود استفاده وعینك دستكش از است بهتر كلینر از استفاده جهت

 .شود داده شستشو فراوان آب با چشم و بدن با تماس صورت در

یدن صورت در شك به بلع عه پز سمومیت شود مراج شته حاد م  و ندا

 باشد مي شده سولفونه هاي دترجنت آن فرموالسیون

 .گردد مي عرضه يلیتر 26 ظرف در 026 كلینر
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  COLD WASH HD      912کلینر 

 

 آلودگي و گریس، روغن شستشوي جهت كامل دترجنت یك 705 كلینر

 و زمین قطعه روي بر براحتي كه باشد مي فوق موارد از ناشي هاي

 ازروي امولسیون صورت به را وآلودگي داشته كارآئي مختلف سطوح

 .كند   يم               جدا سطوح و هقطع
 :نمود مصرف توان  مي طريق چند به را 715 كلینر

 بدرروي بدرس با را 705 كلینر از مناسب مقدار توان مي -  الف

 آب با  دقیقه00تا07 از پس مالیده قلم با آلوده سطوح یا بدنه

 یا سطح تمیزي باعث سطح از رنگ شیري ماده یك خروج .داد شستشو

 .شد خواهد ودگيآل گونه  هر از عاري و شده قطعه

 آب بدا را فدوق مداده از% 00 الي 00 مناسب میزان توان   مي_ ب

 عاري قطعه مدتي از پس . شتگذا آن درون را وقطعه نموده مخلوط

 .باشد مي استفاده قابل شستشو از پس و گردیده آلودگي از
ستگاه با را فوق ماده توان مي - ج سپري د عه برروي ا  یا قط

 كلیندر از اگر داد شستشو آب با دقیقه سه از پس و پاشیده سطوح

 تدوان  مدي شدود مي اسدتفاده (ب) حالدت وري غوطه طریقه به 705

 .نمود مجدد استفاده آن از     سسپ و كرد نگهداري را محلول
هت - د شوي ج خازن شست لوده م تي مواد به آ ني نف یره روغ  مي وغ

 الدي 00 میزان به سپس ، ریخت آب آن حجم%  60 تا را مخزن توان

 امولسدیون كدردن پمد  بدا و ریخته 705 كلینر، مخزن حجم%  60

 عمدل  تانكپرشدن  تا آب كردن اضافه یا دیواره به آمده بوجود

 الي 6آلودگي میزان به بستگي تانك شستشوي .داد ادامه را شستشو

 آلدودگي  كدردن پداك در  عمل سرعت.  كشید خواهد طول ساعت 62

 تصدور قابدل غیر ماده این با غیره و گریس، روغن از ناشي هاي

 .است
  ايمني موارد

 و باشدد مي دترجندت سدبك هیددروكربور شامل 705 كلینر تركیبات

 .ندارد آلمینیومي حتي قطعات روي بر خورندگي اثر هیچگونه
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 SEA CARE O.S.D   مشابه  999كلینر 
 

راکنددگی پ باعدث كه بوده آب  پایه بر فرآورده یك 777 كلینر -

ن درآب دریا شده و از تجمع آ آن هاي رآوردهه های روغن وفلک

 . بر روی آب دریا جلوگیری می کند

 تشدكیل خدام مدواد كه بودهآبی  پایه فرآورده یك 777 كلینر_  

 .دباش مي کیبیولوژی تجزیه قابل و است سمي غیر آن دهنده
 

 دستورالعمل استفاده ومیزان آن جهت لکه های نفتی در دريا : 

 به صورت خالص بر روی لکه نفتی و را مستقیما و 777نر کلی

قسمت آلوده پاشیده به طرق مختلف این کار قابل انجام است سپس 

جذب لکه های نفتی گردد . سپس سعی  777مدتی صبرکنید تا کلینر

کنید که بوسیله همزدن آب دریا یک حالت امولسیونی ایجاد کرده 

 دریا محو می گردد .  سیون درآببه سبب آن محلول امولتا 

 

 : دستورالعمل استفاده ومیزان آن جهت آلودگی نفتی درساحل يا کنار دريا

 آلودگي روي بر را 777 كلینر از مناسب مقداردراین حالت 

 شده لودهآ سطوح جذب 777 كلینر تا كنید  صبر مدتي و پاشیده

 و مصرف میزان. كنید تمیز را آلوده مناط  شستشو طری  از سپس

 زمان ومدت آن ونوع لودگيآ میزان به بستگي كردن پاك وعن

 تقریبا شد كم آلودگي میزان كه وقتي دارد منطقه بودن آلوده

 . بود خواهد كافي مربع متر 00 جهت 777 لیتر یك
 

 دستورالعمل پاک کردن روغن بر روی عرشه  :

سعی شود ابتدا تا آنجائي که ممکن است روغن یا نفت ریخته  

روی عرشه ابتدا جمع آوری شده وسپس بر روی باقیمانده شده بر 

پاشیده بطوری که سطح روغنی را  777روغن مقداری کلینر 

در روغن نفوذ کرده سپس  777کنید تا کلینر  بپوشاند مدتی صبر 

 با آب بشوئید . 
 

 : وكاربرد استفاده هاي قابلیت

 وقابدل نبود سمي وغیر استفاده جهت از ایمني ضریب بودن باال - 

  آن بیولوژیكي تجزیه

  كنندگي امولسیون قدرت بودن باال  -
 

  آسان و سریع استفاده قابل - 

 سدفید نفت - خام نفت - پارافین مانند نفتي مواد كننده پخش  -

 تده در سدوخت هماندد باقي و كننده روان هاي روغن كوره نفت -

  ذخیره تانك
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 : محلول مشخصات

  روشن اي قهوه مایع :            ظاهري شكل

 در مكعدب متدر سانتي به گرم 0:                     دانسیته

Cº 51 

  .ندارد:              اشتعال نقطه

 . ندارد اثر فلزات برروي

 . ندارد اثر الستیك برروي

  .باشد مي لیتري 600 و لیتري 60 ظروف در بندي بسته
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  METAL  BRIGHT 179کلینر

 

یک محلول شامل دترجنت ویک اسید مناسب جهت ازبین  541کلینر

 بردن زنگ وبراق کردن سطح فلز بکار می رود . 

 . رساند هیچگونه آسیبی به سطح فلز نمی  541کلینر

اسب راباید دریک ظرف پالستیکی ریخته به میزان من 541کلینر

بستگی به آلودگی یا زنگ قطعه به آن آب اضافه کرده سپس با آن 

 . تشو داده وبا آب تازه آبکشی کنیدقطعه آلوده را شس

مکان جوش کاری شده تعمیراتی از قطعات حساس وشستشوی  جهت

 % استفاده کنید. 1محلول 

برای قطعاتی که نسبت به خوردگی حساس نیستند مانند مس و برنج 

. جهت % استفاده کنید12الی  02ز محلول دقیقه ا 51به مدت 

دقیقه  51% به مدت 32الی  52قطعات آلومینیومی از محلول 

 . استفاده کنید

برای ازبین بردن لکه های زنگ زدگی از روی سطوح رنگ شده از 

  .دقیقه استفاده کنید 51درصد به مدت  02الی  52محلول 

 12الی  02یشه از محلول برای استفاده بر روی سرامیک ولعاب وش

با آب شستشو سپس  درصد بستگی به میزان زنگ استفاده کنید و

 . دهید

 52% به مدت 32برای از بین بردن لکه های سیمان وآهک از محلول 

رای برطرف دهید . ب استفاده کرده ومحل را شستشو  دقیقه 02 –

ی درصد بصورت گردش 52ی ال 1از محلول  کردن زنگ زدگی درمخازن

  .رفتن زنگ استفاده کنیدتا ازبین 
 مشخصات : 

 شکل ظاهری :  محلول بی رنگ 

 گرم به سانتی متر مکعب  0/5دانسیته          : 

PH(1%)     :1/5  1/0الی  

تاثیر برفلزات : در مدت زمان تماس طوالنی احتمال خورندگی بر 

 . برنج و گالوانیزه را دارد، استیل ،روی آهن 

 . :  تاثیر ندارد      الستیک 

 کاربرد : 

 .گی سطح را به آسانی ازبین می بردلکه های زنگ و زنگ زد -

به  - سبت  ها را ن موده وآن یز ن تی تم نی را براح لزات آه ف

 . نماید  خورندگی مجدد محافظت می 

 . روی فلزات غیر آهنی ازبین می بردلکه های سیاه را از  -
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  .سطوح آلومینیومی را تمیز و براق می کند -

نگ و - تی ز هک را از  براح سطوح آ شده روی  نگ  سرامیکی ر ،

 . ولعابی برمی دارد

شود که رنگ  می باعث  یک حالت محافظت شده به فلز داده و -

 .روی آن بهتر بچسبد

 . آتش گیر یا آتش زدا نیست -
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929کلینر  
 

 بیولوژیكي تجزیه قابل و كم سمیت داراي آبي پایه محصول این

 بي          كننده مي استفاده آن از كه  افرادي  وبراي بوده

  .میباشد  ضرر  

وسدورفاكتانتي بدا   Citrus  oilه با استفاده از حالل طبیعيداین ما

 .فرموالسیون پیشرفته تهیه شده است
 راهنماي استفاده ومقادير الزم .

 شستشوي عمومي 

یدري بده وسدیله چربیگ میتواند براي انواع شستشو و 171كلینر 

تانكهاي غوطه وري ،اسپري تانكهاي شستشوي اولستراسونیك  ،برس 

 واسپري پرفشار یا كم فشار استفاده شود.

قسدمت   51تدا  5این ماده میتواند بصورت خشك یا رقی  شده با 

 آب بسته به میزان آلودگي كه باید زدوده شود مصرف شود.

ه پسمانده هاي آب بعد از استفاده به عنوان شوینده موتورخان

عت زمان بدراي جداشددن سا 3حاصل از شستشو باید به مدت حداقل 

 .داشته باشند
 شستشوي تانك : 

له  عد ازمحمو ها ب شوي تانكر عدني هشست هاي م حاوي روغن  ،اي 

 ماهي وسبزیجات  ،حیواني 

مانندكلینر  ‚هاي با حالل هیدروكربني  بعداز شستشو با شوینده 

 .مال زدوده میشوندها كاهیدروكربن ‚131
 روش استفاده ومقادير مصرف :

ایدن روش بده   :ری  مستقیم به تاندك ماشدین شدوینده( روش تز5

  .% نیاز دارد 07تا  0.5 محلولي با قدرت بین 

 0.05این روش نیاز به محلدولي بدا قددرت بدین ( روش چرخه اي 0

 %  دارد این محلول میتواند تا زماني كه قدرت خود را از 0.7تا

 دست بدهد مجددا استفاده شود.

ري جامد یا میتواند به صورت اسپ 171( شستشوي موضعي با كلینر 3

دقیقه برروي موضع  32تا  02كه باید حدود  قسمت  1رقی  شده با 

 باقي بماند انجام شود.

حرارت   c 60تا40 كه آب شستشو  بهترین  نتایج زماني بدست مي آید

 .داشته باشد

 
 شش تانكها :سازگاري با پو

ممكن است براي تمیز كردن بخش عمده اي از پوششدهاي  171كلینر 
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. اگر تردیدي وجود داشته كار رفته در تانكها استفاده شود به

باشد میتوان ابتدا آنرا برروي ناحیه كوچكي از پوشش تانك قبل 

 از اینكه زدودن الیه هاي سوخت آغاز شود تست كرد.
 خواص محصول :

 :     مایع قهوه ايشكل ظاهري   

 دانسیته           :    

 فالش    : نقطه

 سازگاري با فلزات : تاثیر مشخصي ندارد

 كائوچوها را نرم كند  ممكن است برخي از  :  كائوچو   
 كاربردها : 

 چربیگیر پایه آبي 

 با سمیت كم 

 غیر قابل اشتعال

 زیافت كاهش دادن فاز روغن به منظور باجداسازي پس از شستشو ،

 قسمت آب . 51تا  5: با یزان رقی  سازم

داراي كاربردهاي متعدد چربیگیدري وشستشدوي عمدومي  171كلینر 

غن  بر زدودن رو شتمل  كه م شد  جن  ،گریس ،میبا بات  ،ل تركی

 آلودگیهاي عمومي میباشد. ،رسوبهاي كربني ،پلیمري 

این كلینر نه تنها میتواند به  ،به عنوان شوینده موتورخانه 

 كربن زدا وشوینده  ،عنوان چربیگیر 

paint work   استفاده شود بلكه میتواند بدراي مصدرف در تانكهداي

soak  مدورد  ك وتجهیزات شستشدوي فشدار قدوي نیدز، اولتراسونی

 بگیرد. استفاده  قرار 

براي  ستفاده  بل ا شتي وقا سمتهاي ك سایر ق یواره و با د سازگار 

 انواع مختلف پالستیكها ووینیلها

 ل از استفاده از محصول این مطالب را بخوانید.قب

 



  

هیدروشیمی فرهنگ آریاناشرکت   

H.S.F.co 

 

Hidroshimi Farhang 

Aryana Company 

 

 

 

9 

 

11، واحد 712دفتر مرکزی : تهران، خیابان نواب، خیابان کلهر، پالک   
11572775فکس:    11579961 – 11572751 – 11572977تلفن:   

 HSF.co64@yahoo.com ایمیل:

 

 

 Aqubreak  px     به مشا 537 كلینر

 

 اسدت آبدي پایه منظوره چند وچربیگیر كننده پاك یك 500 كلینر

 قابدل غیدر مدواد و هیددروكربن حاللهداي-آور سوز سود فاقد كه

یه لوژیكي تجز ست بیو نت. ا ستفاده خاص هاي ازدترج  كار شده ا

طري آن با كردن تي ندارد خ قدرت وبراح لودگي روي بر باال و  آ

 . كند مي حل خود در را وآنها گذاشته اثر روغني ومواد
 : مصرف ومیزان نحوه

 كشدیدن   بدرس بوسیله آلودگي گونه  هر كردن پاك براي 500 كلینر

 دارد كارآئي صوت فوق ما كننده تمیز هاي درسیستم یا پاشیدن

 پائین یا باال فشار با بردن كارب و آن در قطعه بردن فرو با

 . است استفاده قابل نیز اسپري بصورت

 از قسدمت یدك گداهي  كده شده رقی  یا خالص رابصورت 500 كلینر

 قدرار اسدتفاده مورد سپس و شده رقی  آب قست 70 تا 500 كلینر

 معددني یا حیواني روغنهاي به آلوده كارگو شستشوي جهت.میگیرد

 . است استفاده قابل گیاهي یا
 آن ومیزان كابرد روش

 الدي 7/0 آن میدزان كه شستشو ماشین با تزری  مستقیم روش - (0 

 . است آب تن دریك لیتر 70

 آب هدرتن ازاي بده لیتدر 5 الدي/. 7 میدزان كه چرخشي روش -(6

 .باشد مي شستشو

 پاشدیده آلوده محل به دستي بصورت كه اي نقطه شستشوي روش -(0 

 بدوده 500 كلیندر قسدمت یدك به آب قسمت 7 الي 0آن ومیزان شده

 .داد شستشو كردوسپس صبر دقیقه 00 الي 60 مدت وباید

 شستشدوي جهدت توانیدد  مدي كنید رقی  را 500 كلینر چنانچه-(2

كش مواد نگ سطوح به شده رو ستیك - شده كاري ر چه پال  وپار

 .نمود استفاده
 : فرآورده مشخصات

 رنگ صورتي مایع     :        ظاهري شكل

 c   ْ 07در  r/cm         :        0   دانسیته
   12            :           PH  خالص بصورت 

 .دارد اثر روي برروي   :       برفلز اثرگذاري
 .ندارد اثر  : برالستیك اثرگذاري

 . باشد مي كیلوئي 60 درظروف بندي بسته
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 كاربرد – مزايا

 

 آور سوز سود فاقد - نبودن سمي-آبي پایه كننده پاك -

 نفتي حاللهاي فاقد -گیر غیرآتش -بیولوژیكي تجزیه قابل -

 آب از روغن كننده جدا دردستگاههاي استفاده قابل -
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Alkaline liquid  مشابه  527کلینر  

 

 و تانك كارگو، شستشوي جهت قوي قلیائي ماده یك  560 كلینر

 از كه است بصورتي موادمتشكله باشد مي گریس روغني هاي قسمت

 كارآئي و شود مي استفاده سیكوسترانت مواد و مخصوص هاي دترجنت

 قابل روي و منیزیمي و آلمینیومي فلزاتدر مورد  و ئی داردباال

 .نیست استفاده
 

مصرف میزان و استفاده حوهن :  

 

 .گردد تخلیه آن در موجود هاي روغن از تانك باید ابتدا
 یا شدن  پلیمر عمل انجام از قبل و تانك تخلیه از بعد فورا

 امكان صورت در. بشوئید سرد آب با را مخزن سبك روغنهاي تبخیر

 . كنید گرم c   ْ00-20  حرارت درجه تا را 560 كلینر محلول

 از فوق ماده تزری  بوسیله 560 كلینر استفاده طریقه بهترین

 كامال تانك خواهیدب چنانچه. باشد مي تانك در گردشي حالت طری 

 . كنید استفاده%  00 الي 7 محلول از شود تمیز
 محلول از كنید تمیز را بویلر خوار آتش قسمت بخواهید چنانچه

 آنرا سپس و كنید استفاده دقیقه 60 مدت به آن%  60 الي 00

 . دهید شستشو
  رنگ اي قهوه مایع     :         ظاهري شكل

  مكعب متر سانتي بر گرم 6/0    :                   دانسیته

PH  00%            0 محلول 
 ومنیزیم روي و آلمینیوم برروي:             فلزات بر تاثیر

 . دارد اثر
  .ندارد اثر:                     الستیك

  كیلوئي 60:                  بندي بسته

 
 : مزايا و كاربرد

  مختلف دكاربر با تانكهاي شستشوي جهت مناسب
  .است كردن رقی  قابل كه ي اقتصاد و قوي محلول یك

 امولسیون بصورت را روغني وهرگونه كرده نفوذ چربي در بسرعت

  .آورد مي در
 كند مي تمیز را یافته رسوب یس گر و شده اكسید روغني گونه هر

. 

 .است گیر آتش غیر
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 .ه شد اپوكسي سطوح و آهن فلزات برروي خورنده غیر

 . شود مي جدا سطوح واز شده داده شستشو تسرع به
 خنك غیر و شونده خنك روغني كه تانكهایي شستشوي براي براحتي

 . شود مي كننداستفاده مي جا جابه ا ر شونده
 موقت تانكهاي و هیدروكربنها بردن بین واز شستشوي جهت براحتي

 .شود مي استفاده
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 -  Sea  clean    مشابه 737 كلینر

 

 وچربیگیر شستشوي جهت آل ایده و قوي كننده پاك یك  707 كلینر

 . باشد مي ومخازن  كارگو
 بويلرها وچربیگیري كردن تمیز:  الف

 آلدودگي منبع ابتدا بویلر وشستشوي كردن تمیز عمل از ( قبل 0 

 .نمایید اقدام نقص رفع به نسبت و یافته را

 6 آن میزان و كند  مي شخصم را 707 كلینر مصرف آلودگي میزان(6

 یدك باشدد زیداد وگدریسن روغ آلودگي چنانچه است درصد 60 الي

 .باشد مي نیاز مورد درصد 60 محلول

 به سپس ریخته مخزن داخل را 707 كلینر از نیاز مورد مقدار - (0

 . كنید اضافه آب كاركردن زمان اندازه همان به آن

 را بویلر  آنگاه و دكنی روشن دقیقه 2 براي را بویلر سپس (2

 بویلر داخل بآ تا كنید تكرار بار چند را عمل این كنید خاموش

 ساعت 00 مدت به را ت عملیا این.  برسد سانتیگراد 70-20 به

(  كوالسیون سیر)  گردشي لتحا بویلر آب چنانچه دهید ادامه

 . دهد مي بدست بهتري نتیجه باشد داشته

 پمد  یدك بدا و كنیدد تخلیه را آب نموده باز را بویلر سپس(7

 . دهید شستشو تمیز آب با بویلررا خوب باالي فشار

 

  ديزل كننده خنك سیستم وتمیزكردن شستشو( :ب

 دستگاه و بوده خاموش موتور كه رود مي كار به وقتي روش این

 . باشد گرفته قرار سرویس از خارج

 . كنید خالي را كننده خنك سیستم آب(0

 كننده خنك سیستم حجم اساس بر را 707  كلینر مصرف میزان(6

 است كافي سیستم شستشوي     هتج 707 كلینر% 6 محلول)  كنید حساب

. 

 . كنید پر مجددا 707 كلینر و آب با را كننده خنك سیستم (0

 به و آورید در گردش به كننده خنك سیستم دردرون را محلول(2

 . برسد   ادسانتیگر 70 -20 به محلول تا دهید حرارت آن

 . دهید ادامه ساعت 7 مدت به حداقل را آب گردش عملیات(7

 شستشو عملیات و نموده تخلیه 707 كلینر محلول از را سیستم(2

 تكرار را شستشو نشده تمیز خوب سیستم چنانچه كنید كنترل را

 .كنید
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 آنرا تمیز آب با و كنید تخلیه آنرا شد كامل شستشو كه قتي(و5

-DM یدا DM-130 با همراه تمیز آب خن سیستم نگاهآ دهید شستشو خوب

  .كنید  پر 115
 

 737 كلینر مشخصات

 

  اي قهوه مایع:       ظاهري شكل

  C  ْ 07 در مكعب متر سانتي گرم . /9:               دانسیته

  سانتیگراد 50 الي با:        اشتعال نقطه
 . دارن اثر فلزات روي بر

 .شود الستیك تورم باعث است ممكن

 لیتري 60 ظرف در بندي بسته
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667 كلینر                   

 

 مواد كلیه  زدودن جهت قوي كننده امولسیون كننده پاك یك

 ،میباشد                شده سخت و سوخته روغنهاي رنگ ،روغني

 ندارد آلومینیوم حتي فلزات برروي يگخورند ونهگهیچ 227كلینر

. 
 

 مواردمصرف : 

چرخشي و  پاششي،پاششي ،را میتوان به صورت غوطه وري 551نركلی

 .برس كشیدن استفاده نمود

را تهیه كدرده  551درصد كلینر 02الي  1: محلول نوع غوطه وري -5

درون آن قدرار دقیقده  41الي  52لوده را به مدت و قطعا ت آ

 .كنید داده و سپس بیرون آورده و آبكشي

با فشارنازل بدر روي سدطح  را درصد  52الي  0 میتوان محلول  -0

و  را تكرار كرد تا روغنهاي سوختهقطعه پاشیده و این عمل 

 . آلودگي از سطح آلوده جدا گردد

بهتر یا كربن متراكم  آلوده به روغن جهت شستشوي لوله هاي  -3

اسددت محلددول خددالص آن بصددورت سیركوالسددیون مددورد اسددتفاده 

 . و داده شودآب تمیز شستشقرارگرفته و سپس داخل لوله هابا 

جهت شستشوي سطح خارجي خنك كننده هاي هوایي ازمحلول رقی    -4

چنانچه محلول خالص كلینر . درصد استفاده شود 52الي  0شده  

 0بر روي سطوح مبدل حرارتي ریخته میشدود پدس از گذشدت  551

با آب تمیدز شستشدو  را 551دقیقه سطح آغشته به كلینر  52الي 

 . دهید

را میتوان به صورت گردشي نیدز بكدار بدرد  551محلول كلینر  -1

بده  درصد آندرا تهیده كدرد و 52الي  1بدین طری  كه محلول 

مخزن ریخته جمع آوري نمود  وسیله نازل بر روي سطح تانك یا

 .سطوح آلوده تمیز گردد كرد تا كرار عمل را چند بار ت و این

 توجه :

ایت درهنگام استفاده از این فرآورده موارد ایمنی را رع

 فرمائید . 
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 Aqvatulf          مشابه       647 كلینر

 

 آلوده ومناط  كارگو شستشوي جهت آبي پایه كلینر یك 220 كلینر

 هاي ودترجنت قلیائي مواد داراي. باشد مي وروغن ریسگ به

 . باشد مي وتركننده اثربخش

 : عمومي كنندكي ك پا

 دستي اسپري - برس مانند كننده پاك وسائل انواع با 220 كلینر

 مكانهاي شستشوي جهت ضعیف فشار و قوي فشار شستشوي وماشینهاي

 . .است استفاده قابل مختلف
 : مخازن كنندكي تمیز

 واكسها و یاهيگ- حیواني - معدني روغنهاي از مخازن كردن پاك

 ریسگو
 : استفاده ونحوه كاربرد

 220 ركلین لیتر 7 الي0 شستشو ماشین مخازن استفاده میزان-0

 (درصد/. 7 الي/. 0)   است آب تن یك جهت

/. 0) آب تن یك جهت لیتر 5 الي0 مصرف میزان چرخشي درسیستم -6

 (درصد/. 5 الي

 با 220 كلینر قسمت یك یا خالص بصورت اي نقطه شستشوي جهت -0

 مورد مكان دقیقه چند از وپس شود استفاده شده رقی  آب تست

 . شود داده شستشو نظر

 
 : فرآورده مشخصات

  رنگ پرتغالي مایع   :                  ظاهري شكل

 c   ْ60 در مترمكعب برسانتي گرم 02/0               دانسیته

13    :                   PHخالص بصورت 

 . دارد اثر  روي  فلز بر:                  برفلز اثرگذاري

 . داردن اثر الستیك بر                             

 . باشد مي كیلوئي 60 ظروف در بندي بسته

 

 

 
 

 : ومزايا كاربرد

 

  بیولوژیكي تجزیه قابل -آبي پایه كننده پاك یك  -
  كربن هیدرو حاللهاي فاقد - كیر آتش غیر  - 
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  اقتصادي و موثر - 

 گریس - روغن برروي كه است ها كننده پاك جمله از 220 كلینر- 

 .دارد كارآئي وغیره جرم -نفت -واكس -

  كازخنثي سیستم هاي لكه كردن درتمیز استفاده قابل - 

 منیزیمي - آلمینیومي قطعات درشستشوي استفاده قابل - 

 روي وآلیاژهاي
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 Clean breakمشابه سوپر كلینر 
 

ستفاده در   هت ا ندمنظوره ج لی چ یر حال یک چربیگ نر  سوپر کلی

شد می با ها  نک  ها و کارکوتا نه  ین موتورخا پس از . ا فرآورده 

هداری از آب  نک نگ لوده در تا کان آ شی م شو وآبک یات شست عمل

شستشوجدا شده واین آب خاصیت استفاده مجدد یا تخلیه آن به آب 

 . راخواهد داشتبدون آلودگی دریا 
 نحوه ومیزان مصرف : 

توصیه می شود سوپرکلینر برای شستشوو چربیگیری موتورخانه ها 

استفاده شود . می توان آن را بابرس , بلژها و باالی تانک ها 

ه وری سرد مورد استفاده قرار به صورت پاششی ویا به حالت غوط

 . داد

 2تدا  0ن مانددن آن سوپرکلینر به صورت خالص مصرف شدده وزمدا
سرد و جهت  . تمامی سطوح را درصورت امکان با آبدقیقه می باشد

 . فشار باال شستشو دهید

ساعت در تانک جداکننده مدی ماندد و  0امولسیون ابتدا به مدت 

روغن می شود و می توان با توجه به  –سپس وارد جداکننده آب 

مواد  شده از  یا آب جدا یه آب در در لی تخل بین المل صرارت  م

اضافه  سمانده باقی مانده را بهآالینده را به دریا ریخته وپ

 کرد.

سوپرکلینر  ترین  به به ستیابی  برای د که  شت  جه دا ید تو  بهبا

دترجندددت هدددا                  تنهدددایی وبددددون سدددایر پدددا  کنندددده هدددا،

 وامولسی فایرها استفاده شود . 
 

 شستشوی مخازن بعداز تخلیه روغن های معدنی : 

(. روش تزری  مستقیم در شستشدودهنده تاندک هدا بدرای ایدن  0

 00تدا  0)  درصد 0تا  0/0محصول پیشنهاد می شود. میزان مصرف 

به یدتر  شد .از ل می با شو(  تن آب شست هر  جه  ای  ترین نتی به

درجده سدانتیگراد  20-70زمانی بدست می آید که دمدای آب بدین 

باشد . ذرات از تانک زدوده وسپس به مخزن نگهداری فرستاده می 

شینی داده، شود .  ته ن جازه  سمانده ا یاز  به پ مورد ن مان  ز

یری دارد و نوع چربیگمستقیم با میزان مصرف سوپرکلینر رابطه 

 . 

(. سوپرکلینر به صورت خالص مدی تواندد روی سدطوح تاندک هدا 6

دقیقه روی سدطوح بماندد. سدپس از  5دقیقه تا  0پاشیده شود و 

ماشین های شستشودهنده یا جت های پر فشار  برای شستشو تانک 

 استفاده کنید . 

مل  نک کا شوی تا له شست یک مرح با  شد و یاد با لودگی ز چه آ چنان

 یات شستشو را یکبار دیگر تکرار کنید. نگردید عمل
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تانک                                                 

              Tank   cleaner  کلینر

 
 دترجنت و فایر امولسي ،ها حالل شامل قوي محصول یك كلینر تانك

 نفتي مواد ،روغن گریس از ناشي هاي آلودگي راحتي به , بوده

 .برد مي ینب از را سنگین
 طريقه مصرف : 

 شامل مختلف روشهاي به آلودگي بردن بین از جهت كلینر تانك

 درو مي كار به غیره و اسپري ،آن در قطعه وري غوطه - زدن برس

 07 از پس. داد قرار قطعه روي بر را آن خالص محلول توان مي و

 شستشو آب با نظر مورد تانك یا مكان یا قطعه دقیقه 00 الي

 .شود داده
 دارند كمي آلودگي كه قطعاتي جهت است بهتر وري غوطه روش در

 روش در.شود استفاده كلینر تانك% 00 الي 00 شده رقی  محلول از

 پس و پاشیده قطعه برروي را كلینر تانك از مقداري باید اسپري

 مورد در. داد شستشو آب با را قطعه دقیقه 00 الي 07 مدت از

 مخازن كلینر تانك% 6 الي% 0 محلول با توان مي تانكها شستشوي

 يیكارآ باشد C   ْ20 حدود محلول حرارت درجه اگر. نمود تمیز را

 .دارد بهتري

 شستشوي جهت در توان مي آن% 7 الي% 0 محلول از چرخشي روش در

 این در شود استفاده  كننده خنك هاي سیستم و بویلرها ،مخازن

 بیشتري یيكارآ باشد C   ْ27حرارت درجه داراي محلول چنانچه حالت

 . دارد

 مي نیز كنند مي كار روغن با كه حرارتي هاي مبدل شستشوي جهت

 تانك  محلول و پم  ویك لیتري 600 ظرف یك از استفاده با توان

 در روغن با كه را حرارتي مبدل از قسمت آن راحتي به كلینر

 .نمود تمیز را ها قسمت كلیه و داده شستشو كامالا  است تماس
 : مشخصات

  اي قهوه شفاف مایع:       ظاهري شكل

          :       gr/cm³  0.9             دانسیته

     C   ْ26  باالي:        اشتعال نقطه

 .ندارد اثري فلزات روي بر

 .شود پالستیك و الستیك تورم باعث است ممكن

 .باشد مي كیلوئي 600 ولیتری 60 بندي بسته در
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  :مزايا و كاربرد

 

 

 مبدل مخازن از گریس و چربیها زدودن در وسیع كاربرد داراي -

 .باشد مي مختلف قطعات و ها مكان و حرارتي هاي

 با همراه راحتيه ب دارد یيباال حاللیت و پذیري نفوذ اثر - 

 .شود مي شسته قطعه روي از آلودگي

 موتورخانه به مربوط هاي مكان كلیه در . است اقتصادي بسیار - 

 .است استفاده بلقا
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    DM -140   خنثي كننده

 

 اسید بردن بین از جهت قلیائي كننده خنثي یك DM - 140 كننده خنثي

 رسوب یا زنگبري هاي سیستم در مصرفي اضافي اسكلر دي یا اضافي

 خنثي را اضافي اسید است قادر ماده این .باشد مي بري

 خورندگي كه بوده 00 الي 9 بین pH با محلول یك باقیماندهند.ك

 . است ناچیز بسیار آن
 اسكلر دي زنگبریا اسید از استفاده درحین اینكه به نظر

 كف به دارد قوي اسیدي خاصیت هنوز كه آن از مقداري

 خوردگي باعث ساعت چند مدت به حتي آن ماندن و شده شناورریخته

 هاي وهزینه مالي ضررهاي بدینوسیله و میگردد كشتي كف

 لذا دارد راتعمیرات و توقف در ایستگاه  باالی مانوز تعمیراتي

 اضافي اسید كردن خنثي جهت  DM -140ازماده  كه میگردد پیشنهاد

 .دشو استفاده
 : مصرف طريقه

 باشد مين دسترس در كشتي كف در ریخته اسید اینكه به توجه با

 تسدتهاي بده نیداز كده گردیدده فرمولده اي بگونده DM-140 مداده

 و اضدافي اسدید برروي DM - 140 مستقیم ریختن و اشدنب آزمایشگاهي

. دهد مي نشان را  DM -140 از استفاده پایان نقطه آن كاربري نوع

 . كرد نخواهد ایجاد مشكلي شود مصرف نیز مقداراضافي چنانچه
 .نمایدد مدي كدف ایجداد اسكلر دي یا اسید روي بر DM -140 ریختن

 باعدث DM-140 مجددد كدردن هاضاف شود خنثي كامال اسید این چنانچه

 شود مي تبدیل صورتي یا قرمز به محلول رنگ و شود مين كف ایجاد

  باشد مي عمل خاتمه كه

در سیسدتمهای گردشدی  9-00درحددود  DM-140محلول  pHثابت ماندن 

 . سیداضافی و پایان عملیات می باشدنشان دهنده خنثی شدن ا

 : محلول مشخصات

 
  رنگ صورتي محلول:        ظاهري شكل

     C   ْ02 در گرم برسانتي مترمكعب 0/5:                  دانسیته

pH 06: خالص محلول 
 فلزات با طوالني تماس از. ندارد اثري: فلزات برروي اثر

                          .شود خودداري روي و آلمینیوم
  ندارد اثري: الستیك اثربرروي

pH00 يال5:  شدن خنثي از پس محلول 

 كیلوئي 67 و 60 ظروف:  بندي بسته
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 : مزايا

 

 

  آسان كاربرد -

  فلزات خورندگي از جلوگیري -

  خوردگي اثر نداشتن -

  پوسیدگي تعمیرات نداشتن بخاطر اقتصادي اثرات -

  آالینده مواد نداشتن -

 
 :  توجه

 خودداري وچشم پوست با تماس از باشد مي  قلیائي مواد داراي

                                                                                                                                                                      .شود

  .شود شستشو فراوان آب با تماس ودرصورت
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DM-115                     مشابه      COMBITRIT 

 

DM-115 شدود مي باعث كه است قلیائي خاصیت با پودري  فرآورده یك 

 زدن آب زیر با و درآمده معل  بصورت بخار دیگ در جامد مواد

 منیزیم و كلسیم امالح رسوب از عمل این گردد خارج بخار دیگ از

 وپائین خوردگي از وممانعت کرده  بخار دیگ وبدنه لوله برروي

 .می کند جلوگیري ربخا دیگ راندمان آمدن

DM -115   است زیر قرار به جمله از بسیار مزایاي داراي : 

 . آورد مي فراهم بخار دیگ براي را مناسب قلیائیت - الف
سوب از - ب مالح و سختي كردن ر نه روي بر آب ا له و بد  ها لو

 .كند مي جلوگیري

 .كند مي خنثي را آب اسیدیته - ج
 و ومنیزم كلسیم امالح با واكنش و فسفات تركیبات داشتن با - د

 شود مي موجب نهایت در معل  كمپلكس تشكیل
مالح كه جاد بدون فوق ا سوب ای یر با ر یگ از زدن آب ز خار د  ب

 .گردد خارج
 .دهد مي نشان را DM- 115 شدن اضافه میزان زیر جدول

DM-115   400-350             300          200           150            100             50               0           قلیائیت برحسب 

KG/1000  LIT                   0/4              0/3           0/2             0/1             0            0                      زیر آب 

 انددازه حسدب بدر  DM - 115 كردن اضافه میزان كه است ذكر به الزم

 به كیت تست توسط مقدار این و بوده بخار دیگ آب قلیائیت گیري

تي ست راح ید مي بد شنهاد.آ یگ براي ما پی خار د ساس بر ب  ا

 و 200ppm ممماكزی كلر یون ومیزان 300ppm – 200 فتالین فنل قلیائیت

pH گونده ایدن در كده اسدت بهتر البته. باشد مي 9 الي 0/0 بین  

 .قرارگیرد نظر مد بخار دیگ هسازند شركت هاي توصیه موارد
 : مشخصات

 رنگ اي قهوه پودر:      ظاهري شكل

pH  (0/0   : ) 00وزنی                     

 .نشود استفاده وروي آلمینیوم فلزات برروي

 .ندارد اثري وپالستیك الستیك روي بر

.شود مي عرضه كیلوئي 67 هاي دركیسه .
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  مشابه  DM -130  پودري زنگ ضد                               

            Dieslguard NB   
 

DM-130 آلدي محداف  بازدارندده مدواد اساس بر پودري ماده یك , 

 مدورد كننده خنك بسته هاي سیستم در كه باشد مي وبورات نیتریت

 .یردگ مي قرار استفاده

 شده محافظت خورندگي به نسبت باید بسته كننده خنك هاي سیستم -

 فدیلم یدك ایجاد با و دمیده انجام كار این موثري بطور DM-130 و

 .كند مي جلوگیري الكترولیتي پیل یك تشكیل از قطعات برروي
 DM-130 و واشدر ،نمدد ،كاسده مانندد فلزي غیر هاي قسمت روي بر 

 از را آب   اسدیدیته آن قلیائي خاصیت وبخاطر نداشته اثر غیره

 .برد مي بین

 یدك بدا بایدد ابتددا دارد آلدودگي كننده خنك سیستم چنانچه -

 مانندد مناسب يزدای رسوب یا cleaner 517 مانند سب منا شستشودهنده

 DM-130 و مقطدر خدالص آب از سدپس داد شستشو آنرا پودري دیسكلر

 .نمود استفاده
 DM-130 اسدتفاده كنندده خندك سیستم در یخ ضد همراه توان مي را 

 .نمود
DM-130نقطده یدك در آندرا سدپس آورده در لمحلو بصورت باید را 

 اضدافه انبسداط مخدزن قسمت در چنانچه نمود سیستم وارد مناسب

  .بود مطمئن ها قسمت بقیه با آن شدن مخلوط از باید شود مي
 

 : كنترل و مصرف میزان

 برppm1000 شامل حداقل مقطر آب 2kg/1000 Lit میزان اولیه شارژ براي -

 . باشد مي NO2 حسب

 كده .باشد مي NO2حسب بر ppm  1400 معادل DM-130 میزان ترین سب منا -

 مطلدوب باشیم داشته NO2 حسب بر ppm 6200-0000معادل عددي چنانچه

 تنیترید میزان  DM-130 كردن اضافه از قبل است بهتر . بود خواهد
 سپس و شده گیري اندازه كیت تست توسط كننده خنك سیستم آب در

 . كرد اضافه  DM-130 نآ به ذیل دولج مطاب  مناسب میزان به

02600  -6200        0220          0000         900         560        

720           020             000            0                       

 نیتریت       

           0                      0              56/0        00/0      

22/0            0/0            02/6         70/0     00/6                     

DM-130   

                                                                                                                                                                      

           Kg/1000 
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pH باشد ثابت 00 الي 0/0 بین.      
                                                               

 بایدد كلدر یون میزان كه كنند مي توصیه آالت ماشین سازندگان -

 جهدت بدین. نرود باالتر كلر یون  ppm 50از آن ومیزان باشد حداقل

 .شود استفاده كننده خنك هاي سیستم در مقطر آب از است بهتر

-DM-130 آب لیتر 00 در آن از كیلوگرم 0 . است عالي حاللیت داراي 

 .شود مي حل براحتي گرم

 
  : مشخصات

رنگ زرد پودري:       ظاهري شكل   

9  :   (  %0.2) Ph  

.دارد شیمیایي واكنش روي فلز روي بر . 

.ندارد اثري الستیك برروي . 

.شود مي عرضه كیلوئي 67 هاي كیسه در  
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 DM-125    ضد زنگ

 و زنگ ایجاد از كه است شده فرموله اي بگونه DM-125 زنگ ضد

 .كند  مي جلوگیري كننده خنك هاي سیستم در خوردگي

 خوردگي از فیلم یك ایجاد با موثر اي بگونه DM -125 زنگ ضد  -

 یك ایجاد از كرده جلوگیري آهني غیر و آهني قطعات و فلزات

 .كند مي جلوگیري مختلف فلزات توسط الكترولیتي یلپ

 گریس و روغن به  سیستم چنانچه  DM-125  زنگ ضد استفاده جهت  -

 از دارد رسوب چنانچه و  Tank  cleaner یا cleaner 517  از است آلوده

 و دهید شستشو كامل را سیستم و نموده استفاده پودري دیسكلر

 .نمائید استفاده DM - 125 زنگ وضد مقطر تازه آب از سپس

 در موجود نیتریت میزان ابتدا است بهتر DM-125  كرد اضافه جهت  -

 اساس بر و گرفته اندازه كیت تست با را كننده خنك سیستم آب

 . كنید اضافه DM-125 آن به شده داده جدول

 00 الي 0/0 بین باید محلول pH میزان DM-125 كردن اضافه با -

 .باشد

 .است زیر شرح به DM- 125 كردن ضافها جدول -
-1400           1260            1080          900      720           540            360           180          0             نیتريت 

2400 
DM-125          13          11/3            9/7              8/1          6/5       4/9          3/3               1/17                  0 
KG/1000  LIT 

 یون میزان كه شوند مي متذكر معموال آالت ماشین سازندگان -

 پیشنهاد و باشد باالتر ppm70  نباید چرخشي آب در كلر

 استفاده كننده خنك هاي سیستم جهت مقطر آب از كه شود مي

 .شود

 : مصرف نحوه

 9 كننده خنك سیستم در شده ریخته تازه آب براي و كار شروع در

 1000حداقل حالت این در كه شود استفاده لیتر 0000 براي لیتر

PPM حین در . است حداقل میزان كه است موجود مایع در نیتریت 

 و حداقل مقدار بین NO2 حسب بر نیتریت مقدار اینكه براي كار

 . كنید استفاده زیر جدول از باشد حداكثر
 

            1080           900          720                   540                360               180          0                     نیتريت 

1260    
DM-125 KG/100L     13        11.8              8.7                 8.1                     6.5          4.9             3.3               1.7 

 

(  (NO2 حسب بر ppm 2400-1000 باید كننده خنك سیستم در نیتریت میزان

 .باشد مي
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 گیري اندازه مخصوص كیت از نیتریت میزان گیري اندازه جهت -

 .شود استفاده    است شده مشخص آن با كار نحوه كه نیتریت
 

 
 : مشخصات

 

 رنگ بي مایع:       ظاهري شكل

  C° 07در gr/cm³ 0.0 : دانسیته

 pH 9% : 0 محلول 
 .شود خودداري روي فلز بر استفاده از
 .ندارد اثري پالستیك و الستیك روي بر
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 ALL PURPOSEمشابه   AP- 195كلینر 

 
یک محلول دترجنتی بر پایه آب با کدف زیداد وقددرت   AP-195كلینر

ن ماده ترکننده مناسب به سرعت پا  کنندگی قوی است که با داشت

لودگی ور کرده وآ فوذ  سطوح ن سبک دوده را از روی  های   میوغن

 . زداید وآلودگی زیست محیطی ندارد

 
 نحوه کاربرد : 

 

 0/5نحوه کاربرد با توجه به میزان آلودگی بدین صورت است که 

لیتر آب حل شده مورد استفاده قرار می گیرد  05لیتر در 2الی 

 . 

 را می توان به صورتهای گوناگون مورد استفاده قرار AP-195کلینر

اسپری کردن و غوطه ورکردن قطعه درآن و  ،داد مانند برس کشیدن

پس از تمیز کردن مکان یا قطعه مورد نظرآنرا با آب گرم یا آب 

 . بهتر است از آب گرم استفاده شود سرد آبکشی کنید

 
 مشخصات : 

 

 سبز رنگ  شکل ظاهری            :    

 گرم برسانتی متر مکعب  0     دانسیته                    : 

 تاثیر بر روی فلز       :      اثر ندارد 

 اثر ندارد      الستیک                 :  

PH                             :9- 8  

 لیتری   25:        بسته بندی           
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 کاربرد و مزايا : 

 

  .گیر است غیرآتش -

  .اقتصادی است -

  .بوی خوش دارد -

 . براحتی از روی سطح پا  می شود -

  .دارای ماده ترکننده است -

  .قابل تجزیه بیولوژیکی است -

درب  ،ظروف  ،قابل استفاده جهت شستشوی لباس بصورت دستی  -

واد نفتی دوده آلوده به م و پنجره و سطوح رنگ کاری شده و

 . و عرشه وبدنه کشتی

چرم ومیز وصندلی ستفاده جهت چوبهای روکش  شده وقابل ا

  وسرویسهای عمومی
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جنرال                                     

 كلینر 
 

یک محلول دترجنتی بر پایه آب با کف زیاد وقدرت  جنرال كلینر

گی قوی است که با داشتن ماده ترکننده مناسب به سرعت  پا  کنند

ک را از روی سطوح می زداید های سب کرده وآلودگی وروغننفوذ 

 گی زیست محیطی ندارد. وآلود

 
 نحوه کاربرد : 

 

 02نحوه کاربرد با توجه به میزان آلودگی بدین صورت اسدت کده 

لیتر آب گرم حل شدده و مدورد اسدتفاده  52میلی لیتر در 42الی 

 . گیرد  قرار می 

صورتها به  توان  می  نر را  نرال كلی ستفاده ج مورد ا ناگون  ی گو

اسپری کردن و غوطه ورکردن قطعه  ،کشیدن    قرارداد مانند برس 

با آب  نرا  مورد نظرآ عه  یا قط کان  کردن م یز  پس از تم درآن و 

 هتر است از آب گرم استفاده شود. ب .گرم یا آب سرد آبکشی کنید

 
 مشخصات : 

 

 سبز رنگ   شکل ظاهری            :  

 گرم برسانتی متر مکعب  5:                   دانسیته      

  .تاثیر بر روی فلز      :      اثر ندارد

 .اثر ندارد    الستیک                   :

pH                            :9- 8  

 کیلوئی  01:     بسته بندی               
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 کاربرد و مزايا : 

 

 .گیر است غیرآتش -

 .اقتصادی است -

 .ی خوش داردبو -

 . براحتی از روی سطح پا  می شود -

 .دارای ماده ترکننده است -

 .قابل تجزیه بیولوژیکی است -

درب و  اده جهت شستشوی لباس بصورت دستی، ظروف،قابل استف -

به مواد نفتی و عرشه  آلوده پنجره و سطوح رنگ کاری شده و

 . وبدنه کشتی

و صندلي و ومیز  قابل استفاده جهت چوبهاي روكش شده وچرم -

 .سرویس هاي عمومي
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Fuel care 
 

Fuel care  یک فرآورده جهت نگهداری مناسب سوخت قبدل از مصدرف مدی

باشد این فرآورده از ایجاد لجن در ته تانک جلوگیری کرده و 

روغن  امولسیون آب در ورت معل  در سوخت نگه می داردآنرا بص

کند و سوخت  راحتی از هم جدا می را بهرا از بین برده و آنها 

 . دارد همگون درتانک ذخیره نگه می را

و  ی نموده و لوله های هادی سوخت رااز گرفتگی فیلترها جلوگیر

 . با سوخت است را تمیز نگه می داردسطوحی را که درتماس 

نده  یر جداکن شین آالت نظ سرویس در ما مانی  صله ز بویلر  ،فا

می، یاد  یره را ز تور و غ ند  مو سوخت  .ک شیدن  خت پا عث یکنوا با

همراه با قطرات ریزشده و بدین وسیله راندمان سوخت را باال می 

مواد بازدا با  مراه  فرآورده ه ین  عث ربرد ا سب با نده منا

بل از وارد جلوگیری از خوردگی کلیه اجزاء در تماس با سوخت ق

 . گردد شدن به موتور می
 نحوه میزان مصرف : 

فر ین  ست ا تر ا سوخت به مل  بل از ع خل تانک    آورده ق به دا یری  گ

تو می  نین  شود. همچ ته  به تانکریخ قال  مراه انت به ه نرا   ان آ

Settle 5بین  ،. میزان مصرف آن بستگی به آنالیز سوختاضافه کرد 

بهتر اسدت  باشد. لیتر سوخت          می 8222الی  0122ه لیتر ب

است استفاده نگدردد  0/2ی که درجه ته نشینی آنها از سوخت های

لیددتر سدوخت  122الدی  022بده  Fuel careدرصورت ضرورت یک لیتدر 

 . اضافه شود

 
 مشخصات : 

ظاهری                   هوه ای                   شکل  :  ق

 کم رنگ 

دانسددددیته                                              : 

 C °02گرم بر سانتی متر مکعب در 9/2

اشتعال                                       : باالتر نقطه 

 درجه سانتیگراد  55از 

  .اثر بر روی آهن                                  : ندارد

صنوعی  : عی و م ستیک طبی بر روی ال ثر  تورم  ا عث  ست با کن ا مم

 .الستیک گردد

روف : ظ                                 بسته بندی         

 لیتری فلزی  022لیتری و  02
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Valve care 

 
Valve care   بگونه ای فرموله گردیدده اسدت کده رسدوبات خورندده و

سبنا  س چ سوخت را از صل از  شارژرهاحا جزاء تربو شیرها و ا  طوح 

 .                کند  از بین برده واز تشکیل آن جلوگیری می 

یر  کی دوده راتغی صیت فیزی فرآورده خا ین  مای ذوب ا داده و د

حرارت جه  باالتر از در به  نرا  می  آ تور  یات مو ساند عمل ین ر . ا

تغییددر باعددث جامددد ماندددن ذرات دوده شددده و از چسددبندگی آن 

و در  جلوگیری نموده و براحتی باعث خروج آن از دودکش می گردد

  ت و انتقددال حددرارت را بدداال مددینتیجدده راندددمان عمددل سددوخ

از ایجداد رسدوب چسدبنا    Valve careردنبا اضافه کدبنابراین برد.

سالم ما شیرها  نابراین  شده و ب لوگیری  تر ج طوالنی  مر  نده و ع

گی و و مجاری خروجی دوده آلود توربوشارژرها . درخواهند داشت

عدم  با تغییر حالت فیزیکی خاکستر وخورندگی کمتری خواهد بود.

قدا ستی م کنش کاتالی فتن وا بین ر نادیم و از  یت وا رکمتری فعال

 اکسید گوگرد دوظرفیتی تبدیل به اکسید گوگرد سه ظرفیتی شده و

 . ده و خورندگی نیز کمتر خواهد بودلذا اسید کمتری تولید گردی

Valve care  تركیب وانادیم و سدیم را به حالت جامد نگده داشدته و

 . کند    خورنده و چسبنده جلوگیری می  از تولید ماده ذوب شده
 نحوه مصرف :     میزان مصرف و

                                                                                                                     

 Valve care  تدوان  توان به تانک سرویس اضافه کرد هم مدی   راهم می

 5. میدزان مصدرف آن تزری  به قسمت مکش پم  اضافه کردبا پم  

 لیتر سوخت می باشد.  1222الی  5222به  لیتر
 مشخصات محلول : 

هوه  لول ق ظاهری                                  :  مح شکل 

 ای کم رنگ  

 8/2دانسدددیته                                           : 

 (C º02)گرم برلیتر 

 نقطه اشتعال                                    : باالتر از

 درجه سانتیگراد  50

 اثر بر روی فلزات                             : ندارد 

تورم  عث  ست با کن ا صنوعی : مم عی و م ستیک طبی بر روی ال ثر  ا

  .گردد

 02بسته بندی                                        : ظرف 

 لیدتری فلزی  022لیدتری و 
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  : هامشخصات وکاربرد

 

 ذوب خاکستر باالبردن نقطه  -

 های خروجی و شیرآالت  تمیز نگه داشتن لوله  -

 باال بردن فاصله زمانی تعمیرات  -

 سدیم  –ازبین بردن ترکیب موثر کاتالیستی وانادیم  -
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 الكتروسالو

 

 پاك جهت كه باشد مي كلره هاي حالل با فرآورده یك الكتروسالو

 .است شده رمولهف الكترونیكي و الكتریكي قطعات كردن

 
 : مصرف ومیزان روش

 در قطعات وركردن غوطه ،كردن اسپري طری  از را الكتروسالو -

 .كرد استفاده توان  مي كشیدن برس یا آن

 .كرد مصرف خالص صورت به باید را الكتروسالو-

 تمیز الكتروسالو در يا لحظه وركردن غوطه با را كوچك قطعات -

 .كنید

 با آن كردن اسپري الكتروسالو از استفاده روش بهترین -

 از استفاده از بعد است بهتر.باشد مي قطعه روي بر دستگاه

 .گردد تبخیر فشرده هواي توسط آن مانده باقي الكتروسالو

 هواي كه باشید داشته دقت الكتروسالو از استفاده هنگام -

 .گردد تخلیه بخوبي مصرف مكان
 . نپاشید كار حال در ژنراتور برروي را الكتروسالو هرگز -

 پالستیك و الستیك انواع از بعضي روي بر است ممكن الكتروسالو -

 سپس كرده جدا را پالستیكي قطعه ابتدا توانید  مي.بگذارد اثر

 الكتروسالو از كمي مقدار یا كنید استفاده سالو الكترو از

 .كنید مشاهده را آن اثر تا مالیده پالستیكي قطعه برروي
 : مشخصات

  رنگ بي مایع        ظاهري كلش

  (Cº60)مترمكعب سانتي گرم0 /6    :            دانسیته

  .ندارد   :    اشتعال نقطعه

  .ندارد اثري فلزات برروي    :     پذیري تاثیر

  .دارد اثر پالستیكها از   بعضي روي بر

 

 

 
 : مزايا و استفاده موارد

  .نماید مي عمل سرعت  به-

  شده كنترل تبخیر با قوي حالل یك -

 آب یا چربي فیلم گذاشتن برجاي بدون موثر كننده پاك یك -

 الكتریكي هاي عای  برروي اثر بدون -

  فلزات برروي خورندگي اثر بدون -

 آب به نیاز بدون آل  ایده كننده تمیز یك -
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 مايعدی اسکلر 
 

ئی از  سوب زدا هت ر فرد ج به  صر  فرآورده منح لزات کلیک  یه ف

می آهنی جی  سی و برن شد ،م له  .با نه ای فرمو فرآورده بگو ین  ا

گردیده است که برروی فلزات فوق خورندگی نداشته و قادراست به 

ک کننده ها و راحتی کلیه رسوبات حاصل از عملیات آب گردشی خن

 . بویلرها را ازبین ببرد

فاظت مواد بکار رفته دراین فرآورده بگونه ای است که ضمن ح 

یر رنگ محلول از فلزات ، نحوه عملیات رسوب بری را نیز با تغی

 .  براحتی مشخص می کند
 

 میزان ونحوه استفاده : 

ستفاد برای ا لت  ترین حا شی به لت چرخ مایع حا سکلر  ه از دی ا

غوطه  توان از روش همچنین می .( محلول آن می باشد)سیرکوالسیون

چنانچه  نیزاستفاده کرد وری که قطعه در داخل محلول قرار گیرد

قبال  ست  شد بهترا غن با گریس و رو به  لوده  عات آ سائل و قط و

بسدتگی بده میدزان آلدودگی قطعه تمیز گردد  157بوسیله کلینر 

ه خواهد بدود .اسدتفاده قابل استفاددی اسکلر درصد 02-32محلول 

 . ط بهترین کارآئی را داردیدر دمای مح

های خنک  یلرها،سیستم دربو دی اسکلرمایع را جهت زدودن رسوبات

که رسوب حاصل از جریان  دیگر مواردی  وسورها ن،کنداکننده دیزل

 . آید می توان استفاده کرد آب بوجود می 
 

 

 

 مشخصات ظاهری : 

 شکل ظاهری            : مایع سبز رنگ 

گرم برسانتی مترمکعب در  07/0دانسیته                     : 

C60 

pH 0/0(    : % 00) محلول  
الستیک                   : بدون اثربرروی الستیک های مصنوعی 

 وطبیعی 

لزات           لع             ف یوم، روی،ق ثر روی آلومین : ا

 مس  ،برنج،بدون اثر برروی آهن

 

 
 

 

 
 مايع :  دی اسکلردستور العمل استفاده کامل از 
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 تخلیه کامل آب در گردش  .5

 5-1/2 اضافه کردن چربیگیدر بده میدزانریختن آب معمولی و  .0

 .دقیقه 51الی  1زمان گردشی  درصد و

 تخلیه آب همراه با چربیگیر  .3

بر مایع به سیستم آب  درصد رسوب  1-32اضافه کردن محلول  .4

دی اسکلر آب حاوی محلول                 گردشی ونگهداری 

 دقیقه چنانچه درحین رسوب بری رنگ محلول 41الی  51به مدت 

 52الی  1رنگ تبدیل شود بایدمجددا  از سبز به زرد یا بی 

دقیقه رنگ  51ز گذشت کیلوگرم دی اسکلر اضافه کرد تاپس ا

نشانه به رنگ سبز باقی بماند این رنگ دی اسکلر محلول 

 . و وجود مقداری اسید در محلول استپایان عملیات رسوب بری 

 برمایع  تخلیه رسوب  .1

 1/2کنندده بده میدزان      راه با خنثی اضافه کردن آب تازه هم .5

 دقیقه 1الی  3درصد وچرخش آن به مدت  0الی 

 تخلیه آب شستشوی همراه با خنثی کننده  .7

و اسدتفاده از  502الی  72 ریختن آب تازه با سختی کم حدود .8

 سیستم.
 

 تذکر : 

گانه باال شرایط کامل وایده آل جهت شستشو و رسوب  8مراتب 

بستگی به شرایط و امکانات حذف  وب  بوده وبری سیستم حاوی رس

ست کان پذیرا ها ام یف  ضی از رد بر .بع سوب  یه ر یف تخل ما رد ا

از تخلیه با آب معمولی ویا همراه با خنثی  وشستشوی سیستم بعد

 . کننده ضروری می باشد 

 
رده هااای شاایمیا ی ساااير فاارآو                            

 .  دگرد تولید می براساس درخواست 
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 دی اسکلر پودری

 

به  پودری بویلر سکلر  که  دی ا ست  یده ا له گرد نه ای فرمو گو

 رسوبات و زنگ را از روی سطوح پا  می کند.
 

 میزان ونحوه استفاده : 

بهترین حالت برای استفاده از دی اسکلر پودری بویلر حالت  -

صورت  به  نین  شد.  همچ می با لول آن  سیون ( مح شی ) سیرکوال چرخ

وطه وری که قطعه در داخل محلول قرار گیرد نیز قابل استفاده غ

شد  غن با گریس و رو به  لوده  عات آ سائل و قط چه و ست . چنان ا

قطعه تمیدز گدردد. بسدتگی بده  157بهتراست قبال بوسیله کلینر 

رسدوب برقابدل اسدتفاده  درصد 1/0-52میزان آلودگی محلول      

درجه سانتیگراد بدست می  82خواهد بود. بهترین بازدهی دردمای 

 آید .

سوبات دربوی - هت زدودن ر پودری ج سکلر  های دی ا ستم  ها, سی لر

 .ردکندانسورها و تمیز کننده ها بکارب خنک کننده دیزل،

 
 ی : مشخصات ظاهر

 شکل ظاهری          : پودر قرمز رنگ  -

گرم بر سدانتی متدر مکعدب  2/1دانسیته                  :  -

 )ºC)22در

-   pH  1/1%     : 12محلول  
 الستیک                 : بدون اثر -
 فلزات                    : بدون اثر  -
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 هندکلینر

 

نده پاك ماده یك یده كن هت آل ا ستهاي كردن پاك ج لوده د  به آ

 هنگدام دست روي از آلودگي كردن پاك .باشد مي وغیره گریس،روغن

 ها كارگاه و كارخانه در آالت ماشین و صنعتي قطعات با كاركردن

 نیاز بدون را عمل این هندكلینر است. ناپذیر اجتناب ضرورت یك

 فرآورده این فرد به منحصر خصوصیت.دهد  مي انجام بخوبي آب به

 .است خوش بوي داشتن و طبیعي مواد بودن دارا ,  نفت نداشتن

 
 : استفاده نحوه -

تدا      قداري اب ند از م نر ه ست كف در را كلی  و داده قرار د

سیله ست دو بو مام د سمت ت نرا هاي  ق ساژ آ ید ما  یك با سپس ده

 از اثري حالت دراین نمائید تمیز را خود دست پارچه یا حوله

 .ماند نخواهد برجاي آلودگي

 را خود هاي دست فرصت اولین در یا غذا خوردن جهت شود مي توصیه

 .دبشوئی صابون با همراه یا خالص آب با

 
 : مشخصات -

 صورتي یا قرمز ژل:       ظاهري شكل

 )C)º60مكعب متر سانتيگرم بر 9/0:                دانسیته

 .ندارد         اشتعال نقطعه
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 Alkalinity controlکنترل کننده قلیا یت    

 

سو خوردگی ور ترل  هت کن لی  ج لول غ خار و یک مح یگ ب ب در د

 . بویلرها می باشد

کننده قلیائیت شرایطی را دردیگ بخار بوجود می آورد که  کنترل

خوردگی در آن کنترل شده وبازیر آب زدن دیگ بخار رسوبات بدون 

ها چسبیده باشند از آن خارج می شوند.  اینکه به بدنه ولوله 

بدین وسیله راندمان دیگ بخار باال رفته واز رسوب بر روی لوله 

  .کند  عی جلوگیری می ها جلوگیری شده واز خوردگی موض
 میزان مصرف : 

میزان صحیح مصرف کننده قلیائیت بر اساس آزمایش آب ورودی به 

به  ستگی  یزان آن ب شد وم می با به آن  شتی  خار وآب برگ یگ ب د

فشاردیگ واطالعات سازنده دیگ دارد . بهترین شرایط برای دیگ 

ی لیتدر میل 001قلیائیت می باشد که اضافه کردن  200ppm-100بخار 

 ایجادمی کند.  100ppmلیتر آب معادل  522در 
 مشخصات :

 شکل ظاهری :  مایع بی رنگ 

  C51° در   gr/cm³5201:    دانسیته       

pH  53: %(5) محلول 

ی : برروی فلزات آلومینیوم و منیزیم وروی حالت خورندگاحتیاط

 . دارد بر روی الستیک اثری ندارد

 کیلوئی  022وئی و کیل 01بسته بندی : ظروف 
 کاربرد ومزايا : 

. محلولی است کده بده آسدانی مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده  5

خواه و یت دل فراهم  وقلیائ خار  یگ ب شما در د برای  لوب را    مط

 . می آورد

 . را درشرایط ایده آل نگه می دارد . قلیائیت0

 . حالت اسیدی آب را خنثی می کند. 3

آب زدن از دیگ  زیر کلسیم درحالت و کند امالح منیزیم .کمک می 4

 . بخار خارج شود

. با دیگر مواد شیمیائی که به دیگ بخار اضافه مدی شدود مدی 1

  .مشکلی ایجاد نخواهد شد تواند مصرف شود و

 . ان دیگ بخار را باال نگه می دارد. راندم5

 . ار با هر فشاری قابل استفاده استهای بخ تمام دیگ . در7

 

ساده میزان اضافه شدن آن به آب دیگ بخدار مشدخص . بایک تست 8

 می شود. 
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. به عنوان یک خنثی کننده درشستشوی اسدیدی دیدگ هدای بخدار 9

 . گیرد  مورد استفاده قرار می 

 

1260          1080          900          720         540           360           

           نیتریت              0             180

1.7              4.9            3.3           6.5           8.1           8.7            

11.8            13   Dm-125kg/100l 

 

برحسب  ppm  0422-5222میزان نیتریت در سیستم خنک کننده باید

(NO2  می باشد ) . 

ازه گیری جهت اندازه گیری میزان نیتریت از کیت مخصوص اند

 . آن مشخص شده است استفاده می شود نیتریت که نحوه کار با
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                                       ريمور كربن

 
ل جهت ازبین بردن کربن ها و کک های حاصل یک فرآورده ایده آ

سوخت تراکم از  تراق و های اح شین  سورهای  درون ما کربن در کمپر

 . هوا می باشد

 . روی فلزات هیچگونه خورندگی ندارداین فرآورده بر 

شی  یا گرد طه وری  صورت غو به  توان  می  فرآورده را  ین  ندین ا چ

 . بار مورد استفاده قرار داد
 طريقه مصرف : 

داده و پس ر قطعات آلوده را داخل محلول خالص کربن ریمور قرا

ساعت( آنها را خارج کرده وبدا  1الی  5) از گذشت زمان مناسب 

آب شستشو دهید درصورتیکه عم  الیه کربن زیاد باشد و با یکبار 

تمیز نشد این عمل را تکرار کنید تا قطعه  غوطه وری قطعه کامالا 

جود  کامالا  عه و طه وری قط کان غو که ام حالتی  گردد .در یز  تم

یختن تدریجی کربن ریمور بر روی قطعه یا عمل نداشته باشد با ر

 .سیرکوالسیون قطعات را تمیز کنید

 

 :  موارد ايمنی

  .ی بسته از تهویه هوا استفاده شوددرفضا -

کا - ماس م صورت ت گردد در خودداری  باس  ست و ل با پو ماس  ن ا زت

 . آلوده با آب فراوان شستشو دهید

. از تدابش درجده اسدتفاده شدود  31در درجه حرارت کمتر از  -

اشعه خورشید به آن جلوگیری شود زیرا با تبخیر ماده موثر 

 کیفیت آن کاهش می یابد. 

ید - ستیکی با ستیکی و ال عات پال بر روی قط ثر آن  مایش  قبالا  ا آز

شود زیراممکن است بر اثر تماس این فرآورده با قطعات غیر 

 فلزی باعث تورم آنها گردد. 
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 SOLVENT BASED TURBO CLEANER  معادل 177کلینر 

با كیفیت فوق العاده  حاللیكننده پایه   ك پاك ی500کلینر 

 OFF-LINEو   ONLINE كلینرهاي حاللي جهت شستشوي وكارآئي مشابه با

 بوده وضمن داشتن كارآئي باال هیچگونه باقي مانده وربین هات

ي خود باقي نمي گذارد این فرموالسیون حاوازودوده  اي از چربي

فایرهاي غیره خورنده بوده و جهت    دترجنت هاي غیریوني وامولسي

ها  انواع توربینو  سورهاپرزدودن رسوبات باقي مانده روي كم

 . باشد ميمناسب 

كده خدود فاقدد خاكسدتر  میباشد بگونه اي 500ن کلینرفرموالسیو

یزدبو گازي را ن توربین  سمت داغ  هاي ق لودگي  مي ه وآ بین   از 

 .باشد ميت این فرآورده نقطه اشتعال باالي آن برد دیگر مزی
 طريقه مصرف :

 

درصد بدا آب مقطدر  01الي  51را میتوان بصورت محلول  500کلینر

یا آب دیونایز شده مورد مصرف قرارداد این فرآورده را میتوان 

 .مورد مصرف قرار داد  OFF  LINEو  ON  LINEدرحالت 

نایز  یا دیو طر  كه آب مق حدهایي  صیه در وا جود نداردتو شده و

 مصرف گردد . میشودكه محلول رقی  شده خریداري و

 گشدته و باعث ازدیداد رانددمان تدوربین 500کلینرمصرف بموقع 

              .باالتري خواهد داشت مصرف گردد راندمان  ON LINEچنانچه بصورت 

 
 مشخصات :

 شفاف مایل به زرد رنگ مایع    :                   ظاهر

در گرم بر سدانتي متدر مكعدب 8/2   :               دانسیته  

ºC02 

 درجه سانتیگراد 52:           نقطه اشتعال

  درصد وزني 22/2 8كمتر از    :    مقدار خاكستر  

 
 



  

هیدروشیمی فرهنگ آریاناشرکت   

H.S.F.co 

 

Hidroshimi Farhang 

Aryana Company 

 

 

 

45 

 

11، واحد 712دفتر مرکزی : تهران، خیابان نواب، خیابان کلهر، پالک   
11572775فکس:    11579961 – 11572751 – 11572977تلفن:   

 HSF.co64@yahoo.com ایمیل:

 

 

 

Condensate control کنترل کننده بخار برگشتی       
 

Condensate control  جهت جلوگیری  یک فرآورده جهت افزودن به دیگ بخار

شتی خار برگ ندگی ب شد  کردن از خور با می با فرآورده  ین  . ا

خاصیت قلیائی خود ونداشتن مواد جامد , یک کنترل کننده ایده 

می  شتی  خار برگ سیر ب های م له  ندگی لو لوگیری از خور هت ج آل ج

با ایجاد الیه بر  هباشد . این ماده قبل از بخار آب کندانس شد

های اسیدی از خورندگی جلوگیری مدی  و یون CO2روی لوله و حذف 

 کند.   

 
 میزان مصرف : 

خار وآب ورودی دارد  یگ ب شرایط د به  ستگی  صرف آن ب قدار م م

نگهدداری شدود .  pH=  3/8-9.شرایط بخار برگشتی باید درحالت 

ر مکعدب  آب بصدورت مت 52برای  kg 71/2بطور متوسط میزان مصرف 

بخار برگشتی از  pHی مصرف فوق . چنانچه به ازاروزانه می باشد

 . % مصرف آن را کسرنمود01اشد باید میزان اعالم شده بیشتر ب

 
 نکات ايمنی : 

 

خودداری  شم  ست و چ با پو ماس  ست . از ت یائی ا فرآورده قل ین  ا

گردد. چنانچه پوست یا چشم به این ماده آلوده شد مکان آلوده 

 . آب فراوان وتمیز شستشو داده شود با

 کار از دستکش , عینک ولباس کار مناسب استفاده گردد. هنگام 
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 Cat sulfite سولفیت کاتالیستی
 

سیژن آب در  حذف اک هت  مد ج فرآورده جا یک  ستی  سولفیت کاتالی

 ده وکاتالیست همراه سدیم سولفیت،دیگهای بخار فشار پائین بو

. این فرآورده در آب را به سرعت از بین می برد اکسیژن محلول

ستفاده  یگ بخارا به آب د گر  نی دی مواد افزود با  توان  می  را 

ل , تبدیل به نمود. این فرآورده ضمن ازبین بردن اکسیژن محلو

 . سولفات سدیم می شود

 
  میزان مصرف

نظیم گردد که آب داخل دیگ میزان مصرف آن باید به گونه ای ت

سدت ر ا. الزم به ذکدباشد ppm  12الی  02سولفیت در حدود دارای 

قسدمت اکسدیژن راحدذف  5قادرسدت  قسمت سولفیت کاتالیستی 52که

 . کند

بهترین حالت مصرف آن تزری  مداوم سولفیت کاتالیستی از طری  

با  لت  ین حا ست . در ا شده ا سبه  یزان محا به م ی   م  تزر یک پ

توان میزان تزری   اندازه گیری مقدار سولفیت آب دیگ بخار می 

 . را کنترل نمود

 
 منی : نکات اي

 

 .ن فرآورده حالت احیا کنندگی داردای

 . تماس با پوست وچشم خودداری گردد از 

با در لوده  کان آ ماس م فراوان و صورت ت شو داده  آب  یز شست تم

 .شود
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 Oxygen scavengerازبین برنده اکسیژن     
 

ثی  لول در آب و خن سیژن مح بردن اک بین  هت از  فرآورده ج ین  ا

های با فشار باال مصرف می شود . با ایجاد یدک  گدی در co2کردن 

خار با یگ ب های د له  شده در لو ظت  یه محاف بردن ال بین  عث از 

شد هد  ندگی خوا برخور سیون آن  نا  . فرموال یدرازین ب ساس ه ا

لوگیری از خورندگی بوجود گردیده و شرایط ایده آلی را جهت ج

ی آهن را . هیچگونه مواد جامدی تولید نکرده واکسیدهامی آورد

( تبدیل کرده که خود باعث جلوگیری از fe3o4به اکسید مغناطیسی )

 خورندگی می شود. 

 
 میزان مصرف : 

 

این فرآورده باید به گونه ای مصرف شود که هیدرازین موجود در 

 . براساس شرایط دیگ بخار باشد ppm 0/2تا  21/2آب بین 

 
 نکات ايمنی : 

 

ز کارکردن با آن مواد ایمنی ا  باید در این فرآورده سمی است

 . جمله مسائل تنفسی را رعایت کرد
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                                                                           Water finding  paste خمیرآب ياب

   
 

 

 

یا اندازه  شناسائی وجود آب در روغن ونفت و این فرآورده جهت

های تعادل در داخل  تانک های ذخیره و ل تانکگیری سطوح آب داخ

ها مورد استفاده قرار می گیرد . این فرآورده به صورت شناور

قرمز تغییر می  در صورت تماس با آب به رنگ وده وزرد یا کرم ب

 . یابد

برای  نرا  توان آ می  بوده و سمی ن مواد  فرآورده دارای  ین  ا

 . نموده تانکهای آب قابل شرب نیز استفاده

 
 طريقه مصرف : 

مالیده وآنرا داخل  از خمیر آب یاب را برروی یک میلهمقداری 

قر خود  مورد نظر چه مایع  ید چنان خارج کن یر ارداده واز آن  خم

روی میله به رنگ قرمز درآید نشانه وجود آب می  مالیده شده بر

می توان حجم آب داخل مخزن  اشد اگر میله داخل آب مندرج باشدب 

 . ری کردگی را اندازه 

هیچگونه ضرری برای آب  این فرآورده از مواد خاصی ساخته شده و

 یا پوست دست ندارد.

 

 

 



  

هیدروشیمی فرهنگ آریاناشرکت   

H.S.F.co 

 

Hidroshimi Farhang 

Aryana Company 

 

 

 

49 

 

11، واحد 712دفتر مرکزی : تهران، خیابان نواب، خیابان کلهر، پالک   
11572775فکس:    11579961 – 11572751 – 11572977تلفن:   

 HSF.co64@yahoo.com ایمیل:

 

 

 Oil spill kitکیت جمع آوری نفت 

 

حی و نه ای طرا شکی و آب بگو تی درخ های نف که  مع آوری ل یت ج  ک

با  سپس  کرده و  لوگیری  شدن آن ج خش  که از پ ست  شده ا ساخته 

 گردد.  ود جمع آوریاستفاده از کلیه وسائل موج

 ،جهت جلوگیری از پخش شدن لکده هدای نفتدی  boomاین کیت شامل 

pillow وsheet .توضیح اینکه چنانچه یک  جهت جمع آوری آن خواهد بود

طی و  ست محی سائل زی خاطر م شود ب جاد  لی ای به هردلی تی  که نف ل

د جمع آوری جلوگیری از آلودگی وازبین بردن خطرات احتمالی بای

را  boomاساس سطح لکده نفتدی تعددادی  بربین برود . و ازگردد 

آورده و  کیت به صورت یک حلقه در  گیره های موجود دربوسیله 

پخش شدن جهت مهارلکه نفتی در مکان آلوده قرار می دهندتا از 

لکده  sheetیدا  pillowسپس با استفاده از بیشتر آن جلوگیری گردد. 

را بر روی لکه نفتدی  sheetیا  pillowصورت که  نفتی مهار شده بدین

یدا  pillowبوسیله میله یا پدارو  ی صبر می کنند ومانداخته اندک

sheet  را آغشته به نفت کرده و پس از اشباع شدن از محل خارج می

کلیه لکه های نفتی را جدذب  sheetیا  pillowکنندتا با مقدار کافی 

اخدل آلدوده را د sheetیا  pillowکرده و آلودگی را از بین ببرد و 

 . نایلونهای مخصوص قرارمی دهند

چنانچه لکه نفتی در آبهای جاری ایجاد شود باید ابتدا در عرض 

ایجاد کرد سپس در پشت ایدن زنجیدره  boomمکان آلوده یک اتصال 

boom  نسبت به جمع آوری لکه نفتی بدا اسدتفاده ازpillow  یداsheet 

 مطاب  روش باال اقدام نمود . 

کیت نه فقط برای لکه های نفتی بلکه برای کلیه روغن ها و  این

 .ه کننده مایع قابل استفاده استها و دیگر مواد آلود حالل

پایین  نت  فالش پوی نده دارای  لوده کن شیمیائی آ مواد  چه  چنان

مکان خشک مانند کف کارخانجات یا سطح دیگر ریخته  در باشد و

نده  شود مع آوری کن های ج ید از پودر یر با شود در غ ستفاده  ا

 استفاده گردد.  sheetو   Pillowاینصورت کماکان از 
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CP1 

CP1كدارآئي  ك پاك كننده پایه آبي بدا كیفیدت فدوق العداده وی

وربین تد OFF- LINEو  ONLINE  مشابه با كلینرهاي حاللي جهت شستشدوي

اي از  ضمن داشتن كارآئي باال هیچگونه باقي مانده بوده و ها

گذارد این فرموالسیون     نمي            خود باقي ازدوده  و چربي

امولسي فایرهاي غیره خورنده بوده  حاوي دترجنت هاي غیریوني و

انددواع و  رسددورهاپو جهددت زدودن رسددوبات بدداقي مانددده روي كم

 .باشد ميمناسب توربینها 

ه دكه خود فاقد خاكستر بو میباشد اي بگونه  CP1ن فرموالسیو

برد  مي  از بین مت داغ توربین گازي را نیزهاي قس  وآلودگي

 .باشد ميدیگر مزیت این فرآورده نقطه باالي اشتعال آن 
 طريقه مصرف :

CP1  درصد با آب مقطر یا آب  01الي  51را میتوان بصورت محلول

داد این فرآورده را میتوان  دیونایز شده مورد مصرف قرار

 .د مصرف قرار دادمور  OFF LINEو   ON LINEدرحالت 

در واحدهایي كه آب مقطر یا دیونایز شده وجود نداردتوصیه 

 مصرف گردد . كه محلول رقی  شده خریداري و میشود

گشته وچنانچه  باعث ازدیاد راندمان توربین CP1مصرف بموقع 

              .باالتري خواهد داشت مصرف گردد راندمان  ON LINEبصورت 
 مشخصات :

 رنگ  بی مایع   :                   ظاهر

 )درگرم بر سانتي متر مكعب 5+ 5/2   :              دانسیته  

C°02) 

 :  ندارد          نقطه اشتعال

 درجه سانتیگراد  - 5/ 1   :         نقطه ریزش

 درجه سانتیگراد  000   :         نقطه جوش

  درصد وزني 22/2 8كمتر از    :  مقدار خاكستر  

pH                    :7-1 

 
 


