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ZINCAREV BLOK 107 

SICAK DALDIRMA GALVANİZ PROSESİ YÜZEY 
TEMİZLEME VE SIYIRMA ASİT BANYOLARI İÇİN 

İNHİBİTÖR

SUNUM

ZINCAREV BLOK 107 yüzey temizleme ve sıyırma asit (HCl) banyoları için üretilmiş bir 
inhibitördür. İnhibitör kapasitesi oldukça yüksek olduğu için herhangi bir koruma 
kaplaması yapılmamış tanklarda bile yüzey temizleme işlemi yapılmasına müsade eder. 
Ayrıca çelik yüzeyindeki Hidrojen kırılganlığı riskini de ortadan kaldırır. Köpürmez ve 
asit tüketiminde %30 ekonomi sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Yüksek inhibitör kapasitesi > 99 %

Köpürmeyen ürün 

Düşük konsantrasyon ile maksimum verim   

Hidrojen kırılganlığı riskini ortadan kaldırır     

Çelik tanklarda asitle yüzey temizleme yapmaya 

müsade eder ve asit tüketiminde %30'dan fazla 

ekonomi sağlar
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TEKNİK KARAKTERİSTİLER

 ...……………… renksiz ve kahverengiye çalan, HCl içinde kolay çözünenÜrün görünümü

Ürün yoğunluğu ……….………. yaklaşık 1.04

Konsantre ürünün pH değeri...……………….. ......... 7 ila 9.4  arasında

……………… eklendiği banyonun pH değeri

………………. Asit çözeltisi ile aynı sıcaklık, 35°C'ye kadar

Seyreltik ürün pH değeri

KULLANIM PARAMETRELERİ

Kullanım Sıcaklığı 

Kullanım Konsantrasyonu ……………… 2 ila 4 litre/m3 asit çözeltisi hacmi

Optimum konsantrasyon  

UYGULAMA

Yeni banyo kurulumu:

ZINCAREV BLOK 107 özellikle asite dayanıklı kaplaması olmayan çelik tanklarda, tanka 
eklemesi asitten önce yapılmalıdır. Ekleme sıralaması şöyle olmalıdır: su → Zincarev Blok

107 (ve buhar önleyici Steamer 700) → HCl asit (tankın maksimum noktasından aşağıda)

3 litre/m3 asit çözeltisi hacmi………………
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Eklemeler: Asit banyolarının yeniden dolum ya da ekleme durumlarında, her eklenen 1m3 
asit miktarı başına 2 ya da 3 litre inhibitör eklemek gereklidir.

Uyarı: tüm asit tanklarındaki yeniden dolumlar doldurulan asit miktarı ile doğru orantılı 
olarak inhibitör eklenmesini gerektiri. Eklenen su miktarlarındaki yeni ayarlamalar 
laboratuvarımızda inhibitörün etkinliğinin kontrol edilmesi ve yeni ekleme oranlarının 
belinlenmesi için laboratuvarımıza bildirilmelidir.
İnhibitör  yüzey temizleme asitleri ve sıyırma asitlerindeki etkinliğinin kontrolü 
galvanizcinin sorumluluğundadır ve herhangi bir problem veya olay ile karşılaşmadan 
analiz talep etmelidir.

AMBALAJ:  30 L'lik bidonlar; 200 L'lik variller ve 1000 L'lik IBC

KULLANIM İÇİN UYARILAR:  Bu ürün güvenlidir, ancak yine de her kimyasalda 
olduğu gibi elleçleme (taşıma-kullanım-depolama) yasal uyarılar dikkate alınarak 
yapılmalıdır.  Koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

GÜVENLİK:

Lütfen MSDS'i inceleyiniz.

Bu ürün bülteninde verilen tüm bilgiler deneyimlerimizin sonucu olarak tespit edilen kullanım gerekliliklerini verir. Hiçbir 
koşulda firmamız ya da çalışanlarımız sorumlu tutulamaz. Tüm özel koşullar uzmanlarımız tarafından gözlemlenmelidir. 

Lütfen bizimle iletişime geçiniz.




