بازدارنده خوردگی(محلول در آب و پخش شونده در روغن)
AQUATOR ACI-301
 AQUATOR ACI-301نووی

بازدارنوو خ روویرد

ز ریق بس ر یط لیلس های انتقاس چواخ هوای ما وف نووج
بووا زیووکیف یووف لیووس فوویل
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ادخ بس صیر ناپییحتس بس حتین چاخ ابف ز ریق احج
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لیس در

پخ

ین خ در ر غ

 -6ابف ز ریق بس حتین چاخ بس صیر ناپییحتس
>> موارد کاربرد
ای ادخ در صنایع نوج ،از ،پالی
یرد

پتر یم بس نتیر مواظج

عا فیلد یربن در برابر ازهای زرش ریرن خ یرد احتوادخ رار

>> مقدار مصرف
ق ار صرف ایو وادخ بور احواع نویی ملیوا
ید
بتج ز ریق پیینتاد

یو ان لوید

ماصوف از یا وف ریرنو خ تغیور احوج غلتوج  25-55 ppmایو

وادخ

>> نحوه تزریق
بتوج ز ریوق وادخ  AQUATOR ACI-301بوس صویر ناپییحوتس ،چواخ بوس صویر د رخای در بوازخ ز وان
پس از هور بوار بواز و ن ،وادخ  AQUAITOR ACI-301بوا غلتوج یوخس بوس صویر
از ز ریق

ید با زیبس بوس اینکوس هو ف

ز ریووق ووادخ بازدارن و خ روویرد
ید

یوخس بسوتس و

وید

لویس بوس در ن حوتین چواخ موا ی نووج

افتوج از لیلوسهوا در برابور یا وف ریرنو خ احوج ،ز وان بواز بسوتس و ن چواخ حور ج

بای و بووس ینووسای با و یس ا کووان زیووکیف فوویل

ووافظ زیحووم ووادخ بازدارنو خ در ح و ف لیلووس فووراه

>> مشخصات فیزیکی و شیمیایی عمومی
مالج فی یک در د ای 25˚C

ایع نسبتاً یسکیز

رنگ

تیخای ر

چگال در د ای )g.cm-3( 25˚C

5/9 ± 5/52

یسکیزیتس یینمازیف در د ای )mm2.s-1( 25˚C

46/5 ± 5/5

نق س اناماد ()ºC

-35 ± 5

نق س ری ش ()ºC

<5

نق س ا تعاس ()ºC( )Open Cup

121 ± 5

ماللیج در د ای 25 ºC

مف ین خ در
ر غن

درص

زا زیرخ

لیس های پایس ب

پخ

ین خ در

لیس های پایس

≤35

ادخ فعاس

>> مشخصات فیزیکی و شیمیایی اختصاصی در حفاری
زیکیف ا یلسیین در غلتجهای ختلف
 AQUATOR ACI-301پس از  1ر ز در
د ای  65دربس حانتیگراد د ای یم

ر در لیتر

ن ارد

 25یل

 55یل ر در لیتر

ن ارد

 155یل

ی ان مواظج مانعج از ریرد زیحم
 AQUATOR ACI-301در لیس 35
یل ر در لیتر )Protection (%

99

ی ان مواظج مانعج از ریرد زیحم
 AQUATOR ACI-301در لیس 25
یل ر در لیتر )Protection (%

97

ر در لیتر

لیس اه (ب ن )AQUATOR ACI-301
نرخ ریرد

)Corrosion Rate (mpy

ن ارد

62

لیس ز ایی با احتوادخ از AQUATOR ACI-301
در غلتج  35یل ر در لیتر
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لیس ز ایی با احتوادخ از AQUATOR ACI-301
در غلتج  25یل ر در لیتر

2

>> بسته بندی
 AQUATOR ACI-301در بیکسهای 255ییلی ر

رضس

ردد

>> حفاظت و ایمنی
ایوو

ووادخ بایوو از ر ووا

ووعلس سووتقی د ر نگووس دا ووتس ووید در ظوورف را بسووتس نگووس داریوو در هنگووا احووتوادخ از ایوو

وووادخ از احوووف زاتیووو ا ایمنووو احوووتوادخ ینیووو از زمووواع سوووتقی
بلعیوو خ وو ن فوویراً بووس پ ووف رابعووس ووید از ز ریووف صوو

دا مووو بوووا پیحوووج بلوووی یوووری ینیووو درصووویر

بووس زتوویی روویدداری نماییوو بوورای ا ال ووا بییووتر بووس

بر س ا ال ا ایمن ( )MSDSرابعس ید
برای یاه خ نتایج ز اییگاه  ،زأیی یسها

قال

رزبم بس حایج باد ران رابعس فر ایی

