
 

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

 

1. Giới thiệu sản phẩm 

LTV O4007 là một hỗn hợp các chất goc axit. BM OCL 07 đạt  hiệu quả cao trong việc loại 

bỏ những cặn hình thành do sự kết tủa của các ion trong nước, gỉ sắt do oxi hóa... 

 Tính chất: 

Cảm quan : Chất lỏng không màu đến vàng nhạt 
pH 1% : 1.0 -  2.0 
Tỷ trọng : 1.15 - 1.25 

 

2. Ứng dụng 

LTV O4007 được pha loãng tùy từng trường hợp cụ thể và được tuần hoàn liên tục trong 

hệ thống khoảng 4 đến 6 giờ. Sau đó, rửa kỹ lại hệ thống bằng nước sạch và trung hòa lại 

bề mặt hệ thống ng bằng hóa chất thích hợp. 

Chú ý: Khi pha loãng, phải châm hóa chất vô nước chứ không làm ngược lại (không 

châm nước vô hóa chất). 

3. Phạm vi ứng dụng: Tẩy cáu cặn, gỉ sét 

 Hệ thống trao đổi nhiệt kín (chiller), hở (cooling tower), dàn ngưng (condenser), ... 

 Hệ thống lò hơi (lò hơi ống nước, lò hơi ống lửa, ...) 

 Các thiết bị sử dụng nước để làm mát như máy nén, máy trộn, máy nghiền... 

 Các thiết bị sử  dụng hơi để hoạt động như tua bin hơi, máy sứ, giặt ủi (chủ yếu do 

hơi không tinh khiết)... 

 Hệ thống khác như hệ thống đường  ống, bồn chứa nước,... 

4. Hình ảnh trước và sau khi xử lý bằng BM OCL 07: 

 Cáu cặn lò hơi: 



 

 

 

 

 Cáu cặn dàn ngưng 

 

 

  



 

 

 

 Cáu cặn trên thiết bị trao đổi nhiệt: condenser (cục nóng)/chiller (cục lạnh) 

 

5. Ích lợi của sản phẩm 

Sản phẩm dạng lỏng rất dễ sử dụng 

Chỉ cần pha loãng với nước trước khi dùng. 

Loại bỏ hiệu quả những cáu cặn cứng, cặn sắt... 

6. Những thông tin khác: 

LTV O4007 là hỗn hợp của clo và các chất không có hại khác. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHÚ Ý: Tất cả thông tin và dữ liệu đưooc 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. 

 


