FIŞA TEHNICĂ
PRODUSUL
PRODUCĂTOR

RP - TERM

AGENT TERMIC TIP „RP - TERM”
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂŢI
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Produsul RP – TERM este o soluţie omogenă pe bază
de monoetilenglicol, apa dedurizata, inhibitori de
coroziune, colorant.
Compoziţia de glicoli, inhibitori de coroziune şi aditivi
speciali a produsului conferă acestuia proprietăţi
deosebite.

Este utilizat cu succes la toate instalaţiile termice.
Produs utilizat la centralele termice pentru încălzire şi
răcire, cu proprietăţi deosebite de transfer termic şi de
protecţie a centralei şi instalaţiilor folosite.

2. CARACTERISTICI TEHNICE
ASPECT

lichid

CULOARE

verde
1,08

DENSITATE g/cmc
CONSUM SPECIFIC (KG/MP) MIN

Functie de tipodimensiunea centralei termice si a corpurilor de incalzire
7

PH

- 30 °C

TEMPERATURA MINIMA DE UTILIZARE
Caracteristici functionale
TOXICITATE

Nociv in caz de înghiţire.
Nociv pentru sistemul gastro - intestinal.
Acest produs nu produce efecte semnificative adverse asupra mediului.
Pericole datorate proprietăţilor fizico-chimice: nu sunt.

GARANŢIA PRODUSULUI

12 luni in ambalaj de livrare cu respectarea prevederilor de depozitare în spaţii
răcoroase

3. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Produsul se recomandă a fi utilizat ca agent termic
pentru instalaţiile de încălzire.

PUNERE ÎN OPERĂ:
Se încarcă instalaţia cu pompa de mână, la presiunea
indicată de producătorul echipamentului de încălzire.

4. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE
AMBALARE:
Produsul se ambalează în recipiente de plastic
(polietilenă, PVC, polipropilenă) de 5 kg, 10 kg închise
ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE:
Produsul are un termen de valabilitate de 24 luni de la
data fabricării cu condiţia ca ambalajul să fie închis
ermetic.
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ATENŢIE!
Depozitarea în condiţii necorespunzătoare poate duce la deteriorarea ambalajului şi pierderea conţinutului.
Produsul nu produce poluarea mediului înconjurător.

Şef secţie
Eugenia HONGU

Fişa tehnică a produsului: RP - TERM
Data de revizuire a fişei tehnice: 01.07.2017
Cu apariţia acestei fişe tehnice informative, celelalte fişe tehnice anterioare îşi pierd valabilitatea.
PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL
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