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Solar Protection 

 

 

ADITIVO ANTI-CORROSÃO CONCENTRADO 

 PARA INSTALAÇÕES SEM RISCO DE CONGELAMENTO 
 

 

DESCRIÇÃO:  
 

  A nova formulação de Solar Protection com aditivos 100% orgânicos protege 

efetivamente todos os metais presentes no circuito por um período de tempo maior do 

que os produtos convencionais, economizando tempo e dinheiro em operações de 

manutenção e controles periódicos da dosagem das materias ativas. 

 

  Os aditivos orgânicos não se desgastam em ação. Os aditivos em Solar Protection não 

diminuem na concentração ao longo do tempo, verificações regulares e análises de 

resíduos no sistema não são necessárias. 

 

  É um produto não tóxico e cumpre totalmente com todas as especificações do 

novo código técnico de construção. 

 

  Sua cor verde facilita a detecção de vazamentos no circuito. 

 

  Não contém nitritos ou aminas, produtos que podem formar nitrosaminas, 

carcinógenos potenciais. Também não contém fosfatos ou boratos, questionados por 

seus efeitos nocivos sobre o meio ambiente e a saúde. 

 

   

VANTAGENS 

 

  Algumas das vantagens em comparação com os produtos convencionais de tratamento 

de agua. 

 

- Longo tempo de atividade.  

- Compatível com água dura. 

- 100% Ativo com sólidos presentes no circuito. 

- Previne depósitos e incrustações no circuito. 

- Proteção mesmo quando o sistema é parado. 

- Formulado sem metais pesados, aminas, fosfatos, boratos, nitritos e nitratos. 

- Aditivos estáveis a altas temperaturas. 

- Biodegradável. 

- Não tóxico. 
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PROPRIEDADES 

 

Características do produto concentrado 

 

Aparência Liq. Transparente Verde 

Ponto de ebulição Aprox. 101ºC 

Ponto de congelamento Aprox 0ºC 

Densidade a 20ºC 1,06 – 1,08 Kg/litro 

Viscosidade a 20ºC 1.002 mPas 

pH Produto concentrado 8,5 - 9,5 

pH Diluído 1% v/v com água destilada 8,0 – 8,5 

Solubilidade na água Completamente Solúvel 

 

  Os dados fornecidos são baseados em nossas próprias medidas e literatura específica. 

Eles não fazem parte das especificações técnicas. 

 

LIMPANDO - ENCHENDO O CIRCUITO 

 

  Novas instalações com sujeira e resíduos de montagem e instalações antigas com 

corrosão óbvia devem ser completamente enxaguadas e drenadas. 

 

Procedimento: 

 

1) Faça circular o fluido existente na instalação, com fluxo suficiente, por pelo 

menos uma hora para garantir que os depósitos estejam em suspensão.  

2) Drenar completamente o circuito (prestar atenção aos sifões e áreas onde o 

fluido possa ficar retido). 

3) Verificar os elementos de aquecimento e o vaso de expansão. Limpe o 

elementos se forem encontrados sólidos. 

4) Lavar o circuito com água de boa qualidade ou água desionizada duas vezes e 

verificar se não há resíduos nos filtros e verificar se não há resíduos nos filtros e 

outros elementos. 

5) Esvaziar completamente o circuito. 

6) Encha com Solar Protection e água de acordo com a dosagem recomendada na 

seção seguinte. Embora o produto seja miscível com água, recomenda-se a pré-

mistura antes do enchimento para garantir a homogeneidade na carga do 

circuito. 

7) Mantenha as bombas funcionando de modo que toda a parte molhada do circuito 

entre em contato com o produto. As bombas devem movimentar pelo menos 3,5 

vezes o volume total do circuito. 
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Dosagem: 

 

  A dosagem mínima recomendada é de 1% em peso. Para sistemas que tenham sido 

corroídos ou que devam ser desligados por um período de tempo, a dosagem 

recomendada é de 1,5 - 2,0% em peso. A dosagem máxima recomendada é de 5% em 

peso no caso de paradas de longo prazo ou quando foi detectada previamente uma 

corrosão severa no circuito. 

 

  As misturas com outros tipos de preparações anti-corrosão devem ser evitadas devido 

ao possível aparecimento de incompatibilidades que poderiam encurtar a vida útil do 

produto. Em caso de dúvida, consulte o departamento técnico. 

 

Qualidade da agua: 

 

  Para garantir o desempenho do produto, a água de mistura deve atender os seguintes 

parâmetros: 

 

  pH (25ºC)   7,5 – 9,0 

  Conductividade (25ºC) <600 µS/cm 

  Dureza total   0 – 250 ppm (como CaCO3) 

  Sulfatos   <50 ppm 

  Cloretos   <50 ppm 
 
 

ARMAZENAMENTO 

 

  Tanto o produto concentrado quanto suas diluições com água são estáveis por pelo 

menos 2 anos em condições normais de armazenamento (temperaturas de 5-30ºC, sem 

luz solar direta) em seus recipientes originais bem fechados. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

  Solar Protection é fornecido a granel, em recipientes de 1.000 kg, em tambores 

plásticos não retornáveis de 210 kg e em recipientes de 25 kg. 

 

  Para outras apresentações, favor contatar. 

 

PRECAUÇÕES 

 

  Por tratar-se de um produto não inflamável nem corrosivo, não necessita de quaisquer 

precauções especiais na sua manipulação. 

 

  Evitar o contacto com os olhos. Em caso de salpicos, lavar abundantemente com água. 

Não ingerir nem deixar ao alcance das crianças, tanto o produto e as suas misturas com 

água. 

 


