
 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

1. Giới thiệu sản phẩm 

LTV O4208 là một chất lỏng manh tính kiềm được điều chế dành riêng cho việc tẩy rửa 

nhanh các lá nhôm tản nhiệt của bộ tản nhiệt. Đó là chất lỏng màu nâu nhạt, khá nhat có 

chứa hỗn hộp chất phân tán có thể phân hủy sinh học và các chất hoạt tính cao nhằm loại 

bỏ nhanh và hiệu qua các bụi, dầu mỡ, đất cát thường gặp trong lá tan nhiệt của bình 

ngưng dùng không khí trong thiết bị AHU. 

2. Ích lợi của sản phẩm: 

Khôi phục lại hiệu qua truyền nhiệt của thiết bị nhờ loại bỏ bẩn dầu mỡ và chat lắng đọng. 

Giữ bề mặt kim loại sạch. 

3. Hướng dẫn sử dụng: 

 Chuẩn bị 

 Bước 1: Tắt quạt hút để ngừng thiết bị AHU, FCU 

 Bước 2: Trang bị dụng cụ bao hộ như găng tay, kính mắt ... 

LTV O4208 là hóa chất mang tính kiềm mạnh vì vậy tránh tiếp xúc trực tiếp vai da. Phải 

dùng găng tay và kính bảo hộ khi làm việc với hoá chất. 

 Quy trình tẩy 

 Bước 3: Xịt nước ướt đều bề mặt lá tan  
nhiệt, 

 

 

Bước 4: Xịt hoá chất lên lá tản 

nhiệt và đợi khoảng 15 – 20 phút 

cho hoá chất phản ứng với chất 

bẩn. 



 

 Bước 5: Rửa lại bằng nước sạch • Bước 6: Kiểm tra pH dung dịch 
nước sau tẩy 

 

 Bước 7: Kết thúc quy trình tẩy: Khi pH dung dịch nước sau tẩy tương đương pH nguồn 
nước dùng để rửa 

 LƯU Ý: Sau khi thực hiện bước 5 mà trên lá tản nhiệt vẫn còn nhiểu chất bẩn thì 
thực hiện lại bước 4... 

 

 



 

5. Hình ảnh trước và sau khi sử dụng 

Equatorial Hotel, Trước khi sử dụng Equatorial Hotel, Sau khi sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHÚ Ý: Tất cả thông tin và dữ liệu được ghi ở đây là những điều chính xác và đáng tin cậy nhưng không 

phải là những điều cam đoan, bảo hành hay ngụ ý bảo hành đối với một mục đích cụ thể. 

 


