
 

 

 ؟فروکلین صنعتی چیست 

در  (Frocleanمحلول زنگبر، زنگ بر، زنگ زدا، ) صنعتی فروکلین شبزرگترین فروشگاه اینترنتی فرو یدیجی شیم

 .بسته بندی های متفاوت و بهترین قیمت و ارسال به سراسر کشور

 

 :زنگ زدگی چیست 

قطعات معموال در اثر مجاورت با محیط خورنده دچار زنگ زدگی می شود. زنگ زدگی معموال در محیط مرطوب نیز تشکیل 

تر شده و عملکرد دستگاه را نیز تحت تاثیر قرار هیدروکسیدهای فلزی می دهد. در واقع این ناخالصی ها باعث خوردگی بیش

می دهد. یکی از محصوالتی که برای زنگ بری استفاده می شود اسید است. ولی اسید بعد از از بین بردن زنگ ها و چربی ها 

 .شروع به خوردن سطح فلز می کند و باعث تخریب آن می شود
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 :معرفی فروکلین 

در جرم زدایی ، چربی زدایی و زنگ بری از روی سطوح فلزی بسیار پرکاربرد است. ترکیبات فروکلین در زنگ ها و  فروکلین

 .آنها می شود. این محصول دارای راندمان باال و مقرون به صرفه می باشدچربی ها نفوذ کرده و سریعا باعث پاک شدن 

 :کاربرد فروکلین 

در سیستم های موتورخانه های خانگی معموال لوله های آب دچار گرفتگی می شوند. خوردگی خط لوله خطر سوراخ شدن و 

ع جرم از رنگش قابل تشخیص است اگر نشت را کاهش می دهد ولی باعث مزه دار شده آب و کاهش فشار آب می شود. نو

سفید یا شیری رنگ باشد رسوبات گچی که برای رسوب امالح آب می باشد و جرم قهوه ای نشان دهنده رسوبات اکسیدی 

 .است که ناشی از فرایند خوردگی می باشد

 

 

 

 

 



 

 

 

دقیقه تمامی  20لوله به مدت  را در داخل موتور خانه ریخته و با پمپاژ در خط فروکلینبرای تمیز کردن خطوط لوله ابتدا 

 .جرم های اکسیدی در محلول حل شده و سپس تخلیه کنید. همچنین فروکلین آسیبی به لوله ها نمیزند

 : فروکلین نحوه کاربرد

جه اول استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر دستکش ضد اسید، ماسک ضد اسید، چکمه و لباس کار الزامی است. سپس در در

درجه سانتی گراد برسانید. پس از آن قطعات را  50تا  40محلول فروکلین را در وان های ضد اسید بریزید و دمای آن را به 

سپس قطعه را از محلول خارج کرده و با آب بشویید. در انتها از دستگاه  دقیقه قرار دهید. 5تا  3در محلول فروکلین به مدت 

های خشک کن و خاک اره برای خشک کردن استفاده کنید. جهت باال بردن درجه محلول میتوانید از هیترهای ضد اسید 

 .استفاده نمایید

 :بسته بندی فروکلین 

 .لیتری عرضه می گردد 20در گالن های  فروکلین
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 :فروش فروکلین 

صنعتی در بسته بندی های متنوع و با کیفیت عالی و ارزان ترین قیمت با امکان حمل و ارسال به  نفروکلی تولید و فروش

 .ع وقتکلیه شهر های کشور در اسر

 .فرمایید مراجعه تماس با ما جهت خرید فروکلین و تماس با کارشناسان دیجی شیمی به بخش
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