دیسکلر بدون بو و خورندگی صنعتی چیست ؟
دیجی شیمی بزرگترین فروشگاه اینترنتی فروش دیسکلر بدون بو و خورندگی صنعتی (رسوب زدایی دستگاه
های چیلر ،اسیدشویی چیلر ،برج خنک کننده) در بسته بندی 20و  220لیتری و بهترین قیمت و ارسال به سراسر
کشور.

تعریفی از دیسکلر :
دیسکلر بدون بو عالوه بر رسوب بری آهن ،مس و چدن  ،آلومینیوم و استیل را نیز رسوب زدایی می کند .این محصول
بدون بو بوده و بدون خورندگی می باشد .این رسوب زدا با توجه به معضالت رسوب در صنایع مختلف و استفاده راحت تر
کارگران به وجود آمده است.

انواع دیسکلر :




دیسکلر ایرانی.
دیسکلر خارجی.
دیسکلر بدون بو.

مزایای دیسکلر بدون بو :







قدرت و پایداری زیاد.
قیمت مناسب
عدم خوردگی در فلزات
عدم نیاز به توقف سیستم
دوستدار محیط زیست
بدون بو

کارایی دیسکلر بدون بو :


رسوب بری سریع



جلوگیری از خوردگی در هیچ فلزی اعم از استیل و آلومینیوم که فلزات بسیار حساسی می باشند.
بدون هیچ گونه بو
دیسکلر بدون بو تولید دیجی شیمی با استفاده از پایه مواد خارجی می باشد و دیسکلر دارای درصد خلوص باالیی




است.

این محصول دارای پایه گیاهی بوده و وظیفه رسوب بری را برعهده دارد و هیچ گونه خوردگی روی فلزاتی مانند برنج ،آهن،
برنز ،مس ،استیل و  ...ایجاد نمی کند.
طرز استفاده از رسوب زدا :
در برج های خنک کننده ،دیگ های بخار ،مبدل های حرارتی ،تاسیسات برودتی ،رادیاتورها ،فن کوئل ها ،لوله کشی ها و ....
می توان از محلول دیسکلر در منابع ذخیره آب  ،منابع انبساط و کلیه نقاطی که آب در گردش است اضافه می شود .نکته
بسیار مهم در هنگام رسوب زدایی شیری شدن رنگ آب در فرآیند رسوب زدایی نشانه عملکرد خوب دیسکلر است .برای
رسوب بری به ازای  1000لیتر آب  330لیتر دیسکلر مورد نیاز است.
مزیت این محصول نسبت به دو نوع ایرانی و خارجی :





مصرف کم انرژی
عدم آلودگی محیط زیست ( دارای پایه گیاهی)
استفاده آسان
بدون بو بودن محلول دیسکلر.

بسته بندی دیسکلر بدون بو :
دیسکلر بدون بو در گالن های  20لیتری و بشکه های  220لیتری عرضه می گردد.

قیمت فروش دیسکلربدون بو :
دیجی شیمی آمادگی خود را در فروش دیسکلر بدون بو و خورندگی در کلیه صنایع با بهترین قیمت رقابتی اعالم می
کند.
جهت خرید دیسکلر و تماس با کارشناسان دیجی شیمی به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.

