
DK-SRL, TAŞ ASİTİ, KIŞIR ÇÖZÜCÜ
(SCALE REMOVER LIQUID)

Suyun taşıdığı/oluşturduğu demir oksit ve kışır depozitlerine maruz kalan buhar 
kazanları, eşanjörler, kondenserler, evaporeyterler, soğutma/ısıtma su sistemlerinin 
temizliğinde kullanılan inhibitörlü asidik temizleyicidir. DK-SRL, alüminyum, bakır, 
kurşun, galvaniz, çinko, paslanmaz çelik, döküm tipi metallerde kullanılmaz. Ünite 
veya sistemde yağ tortuları var ise DK-OGR ile ön temizleme yapılmalıdır.    
UYGULAMA:
SİRKÜLASYON: Ürün 1 kg. DK-SRL, 4-6 litre suya ilave edilerek bir çözelti hazırlanır. 
Sisteme pompa ile sirkülasyonu yapılır. Çözelti soğuk dozajlanabileceği gibi maks. 
55˚C’ye ısıtılarak da tatbik edilebilir. Çözelti kışır kalınlığına bağlı olarak 
gözlemleme/saat kadar sirkülasyon yapılabilir. Sirkülasyon sonrası sistem boşaltılır. 
Basınçlı su ile yıkanır. 
SPREYLEME: DK-SRL çözeltisi, pompa veya el spreyi kullanılarak doğrudan temizle-
necek yüzeye uygulanır. Spreylenen yüzeydeki kışırın gevşediği gözlemlendiğinde, 
su jeti ile nihai temizlik/durulama yapılır. 
DALDIRMA: Temizlenecek ünite veya sökülebilir parçalar önceden oluşturulan 
DK-SRL solüsyon küveti veya tankına daldırılır. Ünite veya parça içerisindeki kışır 
birikintilerinin çözündüğü gözlemlenir. Ürün çözeltisi maks. 55˚C’ye ulaşıncaya kadar 
ısıtılması durumunda temizlik işlemi kolaylaşacak ve süresi kısalacaktır. Kışırın 
gevşediği gözlemlendiğinde su jeti ile nihai durulama yapılır. Tüm uygulamalar 
sonrası %1’lik DK-N ile nötürleme yapılmalıdır.
MİKTAR: 30 KG  

Zararlılık ifadeleri:
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem ifadeleri:
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P260 Tozunu veya sisini solumayın.
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 
TELEFONUNU/
doktoru arayın.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün 
giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika 
dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 
Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun 
şekilde bertaraf edin.

Ürünün kullanımı sadece PROFESYONEL kullanıcılar ile sınırlandırılmıştır. 
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Uyarı kelimesi:
TEHLİKE

İçerir:
Hidrojen klorür

DENGE KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Ebe Sok. No:4/A

Tuzla  /  İSTANBUL
Tel: +90 216 446 33 97-98     Fax: +90 216 446 33 99 

E-mail: dengekimyaltd@gmail.com


