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GIỚI THIỆU CHUNG
SUBLIME
HÓA CHẤT TẨY CÁU CẶN
1. Sublime
Sublime là chất tẩy rửa gốc nước, dùng xử lý cáu cặn cho các hệ thống thiết bị làm việc với nước.
Nhà sản xuất: Summit
Xuất xứ: USA
Sublime tẩy cáu cặn cho các thiết bị trao đổi nhiệt, chiller, giàn ngưng,
cooling tower-tháp giải nhiệt, bơm chân không, kích thủy lực, máy nén khí,
máy phát điện, thiết bị tôi luyện-xử lý nhiệt, áo nước làm mát, lò hơi, đường
ống, ... và các chi tiết bị bám cáu cặn.
Sublime xử lý tẩy các loại cáu cặn như: cặn cacbonat của các kim loại can xi,
magiê, măng gan, vôi, bùn, rỉ sét, hà, rêu, xác vi sinh vật và nhiều loại cáu cặn
khác có trong nước khỏi bề mặt làm việc của các chi tiết, thiết bị làm việc tiếp
xúc với nước.
Thành phần hóa học
Chất hòa tan cáu cặn
Chất ức chế ăn mòn
Chất thấm ướt
Chất chống tạo bọt
Chất tẩy nhờn
Phụ gia phân hủy sinh học

Tính chất hóa lý:
Tỷ trọng ở 15.6 o C: 1,051-1,056
Điểm đông:
-5.6 o C
Điểm sôi:
101o C
Mùi:
mùi chanh muối (dễ chịu)
Màu sắc:
vàng
Bắt cháy:
không

2. Cơ chế tẩy cặn
Hòa tan nhanh chóng cáu cặn cacbonat, vôi, …
Loại bỏ bùn, gỉ sét, silica, … các chất kết lắng không tan và các loại cáu cặn khác.

Trước xử lý cáu cặn

Sau xử lý 01 giờ
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3. Khả năng tẩy cáu cặn
01 gallon Sublime đậm đặc có thể hòa tan được 1,5 pound CaCO3.
Hay 01 lít Sublime đậm đặc có thể hòa tan được ~180 gam CaCO3.
4. Tỷ lệ pha loãng với nước
Sublime được pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2.
Sublime có thể pha loãng hơn nữa với nước, tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian xử lý.
Sublime đã sử dụng mà chưa hết hoạt lực thì đem bảo quản để xử lý cho lần sau hoặc dùng cho các thiết
bị khác.
6. Đặc điểm
Mùi dễ chịu, an toàn, dễ sử dụng, dễ tồn chứa, …
Khả năng phân hủy sinh học (tự phân hủy sinh học ở nồng độ thấp).
Xử lý cáu cặn chỉ khoảng 02-06 giờ, nhiều thiết bị chỉ cần xử lý trong vòng 01 giờ.
Không cần gia nhiệt khi tẩy cáu cặn (sử dụng ở điều kiện nhiệt độ môi trường).
Không ăn mòn thép, thép không gỉ, titan, chì, đồng và hợp kim đồng, …
Không ảnh hưởng tới các chi tiết làm kín như gioăng phớt, các vật liệu nhựa, PE, PVC, cao su, …
Không bắt cháy.
Khả năng tự đổi màu từ màu vàng sang màu tím khi hóa chất hết hoạt lực.
8. Tác dụng của sự đổi màu
Dấu hiệu hóa chất đã hết hoạt lực, khi đó có thể thải bỏ, hoặc cần phải thêm hóa chất mới.
Không phí thêm thời gian để chạy tuần hoàn dung dịch hóa chất đã hết tác dụng.
Đổi màu ở giá trị pH = 5,8-6,0 nằm trong phạm vi an toàn chung khi thải bỏ.
Thiết bị đã sạch mà hóa chất chưa đổi màu thì có thể tồn trữ để dùng cho lần sau.
9. Sản phẩm khác
Alimex: Tẩy cáu cặn cho bề mặt nhôm.
Sum-Kool: Tẩy cáu cặn cho tất cả các bề mặt, kể cả bề mặt thép mạ kẽm, hoàn toàn không chứa a xít.
Tẩy cáu cặn dựa vào chất càng hóa, dung dịch có pH = 6,0-8,5. Có thể dùng tẩy cáu cặn online.
Morcon-10: Tẩy cáu cặn xi măng.
10. Đóng gói
30 lít/can hoặc 208 lít/phuy.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
MDI Chemical Co., Ltd
Hochiminh Branch
R&D Division
Tel: + 84 8 6256 5573 Ext: 13/14 Fax: + 84 8 6256 5491 Hotline: + 84 909 075 887/938543338
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