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LUZAR - 7 - SR 

 

Anticorrosivo-Anti-incrustante-Biocida 
Para sistemas de aquecimento por piso radiante e ar condicionado de baixa 

temperatura. 
 
DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES 

 

  A nova formulação incorporada em Luzar 7-SR protege efetivamente todos os metais 

no circuito por longos períodos de tempo sem manutenção ou verificações sistemáticas 

da concentração do aditivo para corrigir a dosagem. 

 

  Incorpora biocida altamente eficaz e de longa duração para evitar a proliferação de 

microorganismos que podem causar lodo no sistema. 

 

  Dispersante é incorporado na formulação para evitar incrustações e tambem dissolve 

as presentes no sistema. 

 

  Luzar 7-SR protege eficazmente o cobre, latão, aço preto, aço inoxidável, ferro 

fundido e alumínio sem incorporar componentes poluentes, é compatível com o meio 

ambiente e não está sujeito a restrições de descarga. 

 

  Circuitos com sólidos em suspensão são incompatíveis com a maioria dos produtos 

anti-corrosão, pois dificultam a ação dos aditivos. Este problema não afeta o 

desempenho de Luzar 7-SR, seus aditivos são 100% ativos mesmo na presença de 

sólidos. 

 

  As paradas não são mais um problema. Uma vez que o produto tenha entrado em 

contato com todo o circuito, ele continua a protegê-lo, mesmo que não haja circulação 

de água. 

 

 

Algumas de suas vantagens em relação aos produtos convencionais: 

 

 Incorpora o biocida para evitar lodo de origem biológica. 

 Incorpora dispersante para evitar incrustações enquanto dissolve lentamente 

as já presentes no circuito. 

 Atividade mínima de 2 anos em circuitos fechados. 

 100% ativo com presença de sólidos no circuito. 

 100% ativo com o circuito parado. 

 Formulado sem metais pesados, aminas, fosfatos, boratos, nitritos ou 

nitratos. 

 Classificado como não tóxico de acordo com a legislação vigente. 

 Biodegradável. 
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PROPRIEDADES 
 

Características Técnicas: 

 
 

Condição física - Aparência Líquido azul 

Odor Característico 

Densidade (20 ºC) 1,04 1,06 Kg./litro 

pH (1% V/V Água) 25ºC 7,0 – 8,0 

Solubilidade na água Totalmente solúvel 

 

Instruções de uso: 

 

1) Faça circular o fluido no sistema por pelo menos uma hora para garantir que 

quaisquer depósitos presentes estejam em suspensão. 

2) Drenar completamente o fluido anterior (preste atenção aos sifões e áreas de 

retenção de fluido). 

3) Verifique os elementos de aquecimento e o vaso de expansão. Limpe-os se for 

encontrado algum sólido. 

4) Lavar com água pelo menos duas vezes. Drenar e verificar se não há resíduos 

bloqueando os filtros. 

5) Esvaziar completamente o circuito. 

6) Encher com Luzar 7-SR + água de acordo com a qualidade da água indicada 

abaixo. É aconselhável pré-misturar o produto com água antes de introduzi-lo no 

circuito. 

7) Uma vez dosadas, deixar as bombas funcionando de modo que pelo menos 3,5 

vezes o volume total da instalação passe por elas para garantir uma boa 

homogeneização. 

 

Dosagem: 

 

  Dosagem recomendada entre 1,0% e 1,5% do volume do circuito para novas 

instalações sem problemas de corrosão. Para instalações antigas ou que apresentam 

incidentes com corrosão, geração de gás, etc., recomenda-se aumentar a dosagem para 

2,5-3,5%, dependendo do estado da instalação. A dosagem máxima recomendada é de 

7% para líquidos de parada de longa duração ou quando o sistema já tenha tido corrosão 

forte antes. 

 

  Luzar 7-SR é compatível com a maioria dos produtos de tratamento de água comuns, 

mas em caso de dúvida, favor consultar com nosso departamento técnico. 

 

  Em caso de enchimento posterior do sistema, adicionar Luzar 7-SR na proporção 

apropriada com a nova água. 
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Qualidade da água de mistura: 

 

  A água para diluição do produto deve ser de qualidade potável ou água 

desmineralizada para que os seguintes parâmetros sejam cumpridos: 

 

- A salinidade da água de diluição não deve exceder 500 mg/l de sais solúveis 

totais. Se este valor não estiver disponível, o valor de condutividade deve ser 

tomado como a variável limitante, não excedendo 650 μS/cm. 

- O teor de sal de cálcio não deve exceder 200 mg/l expresso como teor de 

carbonato de cálcio. 

- O limite de dióxido de carbono livre contido na água não deve exceder 50 mg/l. 

- pH a 20 ºC 7,0 a 9,0 

- Cloretos <100 ppm. 

- Sulfatos <  50 ppm. 

 

  Fora destes limites é recomendado o uso de água tratada e consultar o departamento 

técnico. 

 

  Essas indicações não isentam do cumprimento da legislação vigente que pode ser 

aplicada em cada lugar. 

 

ARMAZENAMENTO 
 

  Armazenar em seus recipientes originais bem fechados e sem danos. Em local seco e 

fresco, protegendo-o da luz direta do sol e da geada a uma faixa de temperatura entre 

+5ºC e +30ºC. 

 

  Nas condições acima, o prazo de validade do produto é de 18 meses a partir da data de 

fabricação. 

 

 

APRESENTAÇÕES 
 

  O produto é apresentado em recipientes de 2, e 20 litros. Para outras apresentações 

consulte a disponibilidade. 

 

PRECAUÇÕES 
 

  O produto não é classificado como perigoso ou irritante, de acordo com a legislação 

vigente. Portanto, não são necessárias precauções especiais ao manusear o produto. 

 

  De acordo com as boas práticas industriais, é aconselhável evitar o contato do produto 

com os olhos e a pele. Não fume durante o manuseio do produto e lave as mãos e os 

antebraços antes de comer ou beber depois de manusear o produto. 


