Zerust® AxxaVis™
Kapselit PX-10-HRD
Zerust® AxxaVisTM PX-10-HRD é um aditivo em pó para
tratamento de água com elevada dureza. Use AxxaVisTM
PX-10-HRD para tratar a água local necessária para diluição de
produtos Zerust®. O mesmo pode ser usado em diversas
aplicações para prevenir incrustações ou depósitos causados
pela água dura.

Benefícios
Permite o uso da água dura
Previne a formação de incrustações e
depósitos sobre a superfície metálica
Compatível com todos os tipos de metais

Quando não há disponibilidade de uma fonte de água deionizada, para
aplicações metalúrgicas, use AxxaVisTM PX-10-HRD para tratar e melhorar a
água da planta. O produto proporciona redução de tempo e recurso,
eliminando problemas causados pela água dura. AxxaVisTM PX-10-HRD é
quimicamente estável e resistente à degradação em função da grande faixa
do pH, mesmo em elevadas temperaturas. Também é seguro e amigo do
meio ambiente.*
Para produtos Zerust® que necessitam de diluição como os inibidores e
desengraxantes concentrados de base aquosa, AxxatecTM e AxxaWashTM,
recomendamos o uso de água tratada para o bom desempenho.
Use PX-10-HRD para tratar a água utilizada na diluição dos produtos Zerust,
caso a água deionizada não esteja disponível.

Instrução de Dosagem
Volume
da Água

Peso da água
(21º C)

100 ppm
CaCO3

300 ppm
CaCO3

500 ppm
CaCO3

500 ppm
CaCO3

1 Litro

1.000 g

0,42 g

1,26 g

2,1 g

2,94 g

Pode ser utilizado em uma ampla faixa de
pH
Seguro e Não-Perigoso*

Disponibilidade
Modelo
Caixa:

Qde.
11,34 kg

Saúde e Segurança
* Seguro para uso e manipulação. Produto
não é perigoso para as pessoas ou meio
ambiente, conforme UE (CLP) ou OSHA
HazCom 2012 (US GHS).

Exemplo de Aplicação
Peças usinadas protegidas contra
corrosão com inibidores Zerust®
AxxatecTM diluídos na água tratada com
Zerust® AxxaVisTM PX-10-HRD.
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