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GTECQ
Química

BOLETIM TÉCNICO - Desoxal RW
DESCRIÇÃO

Desoxal R/W é um produto complexante / quelante de minerais, formulado à base de sais inorgânicos,
orgânicos e glicóis, os compostos do Desoxal R/W foram selecionados especialmente para reduzir ao
máximo a formação de crostas nas tubulações / equipamentos, possibilitando uma manutenção mais
prática e de menor custo, alem de possibilitar aumento das campanhas entre as limpezas dos tubos /
equipamentos.

APLICAÇÕES
É aplicado, dentro do processo sucroalcooleiro, como antiincrustante.

VANTAGENS ECONÔMICAS
A utilização de Desoxal R/W resulta nas seguintes vantagens:
1. Reduz o tempo das paradas;
2. Prolonga o intervalo entre limpezas químicas e mecânicas.
3. Facilita a remoção de depósitos quando este se realiza;
4. Reduz a corrosão nos equipamentos por permitir que as limpezas químicas sejam menos agressivas
e mais rápidas;
5. Aumenta o rendimento do equipamento, reduz a quantidade de vapor e economiza combustível na
caldeira.

CARACTERÍSTICAS
Estado físico
Cor
Odor
Solubilidade solução hidroalcoólica
pH

Líquido
Levemente Amarelado

Característico
Solúvel em todas as proporções
7,0 – 8,0

DOSAGEM E APLICAÇÕES



A aplicação Desoxal R/W é recomendada como se apresenta, podendo também ser diluído em
água na proporção necessária para a obtenção da dosagem correta.
A dosagem específica deverá ser estabelecida segundo as condições exigidas por cada sistema.

EMBALAGEM
Bombonas de 20, 50 e 200 litros ou mini-container de 1000L.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade.
As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade
por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda.
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