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DIESELGUARD NB –DM 130 

 

DM 130   یک ماده پودری براساس مواد بازدارنده محافظ آلی ،نیتریت وبورات می باشد که درسیستم های بسته

 خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

بطور موثری این کار انجام می   dm 130باید نسبت به خورندگی محافظت شده وسیستم های خنک کننده بسته 

 دهد وباایجاد یک فیلم برروی قطعات ازتشکیل یک پیل الکترولیتی جلوگیری می کند.

dm 130  ب آن اسیدته آ برروی قسمت های غیرفلزی مانندکاسه نمد واشر وغیره اثرنداشته وبخاطر خاصیت قلیائی

 د.راازبین می بر

یا رسوب زدایی  cleaner 517چنانچه سیستم خنک کننده آلودگی دارد ابتدا باید بایک شستشو دهنده مناسب مانند 

 استفاده نمود.  dm 130آن را شستشو داد سپس از آب خالص مقطر ومناسب مانند دیسکلر پودری 

dm 130   .همراه ضدیخ درسیستم خنک کننده استفاده نمود 

dm 130   بصورت محلول درآورده سپس آن را دریک نقطه مناسب وارد سیستم نمود چنانچه درقسمت را باید

 مخزن انبساط اضافه می شود باید ازمخلوط شدن آن بابقیه قسمت ها مطمئن بود.

 :میزان مصرف وکنترل

 می باشد.  NO2برحسب  ppm 1000آب مقطر شامل  2kg/1000 litبرای شارژ اولیه میزان 

1000-می باشد.که چنانچه عددی معادل  NO 2برحسب  ppm 1400معادل   dm 130زان مناسب ترین می

2400 ppm  2برحسب NO  داشته باشیم مطلوب خواهد بود.بهتر است قبل از اضافه کردنdm 130   میزان

نیتریت درآب سیستم خنک کننده توسط کیت اندازه گیری شده وسپس به میزان مناسب مطابق جدول ذیل به آن 

dm 130  .اضافه کرد 

 نیتریت         2400-16200     1440       1080      900    720    540       360      180       0        

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
dm 130    2/88   3/53      2/16       1/8     1/44    1/08       0/72       0               0 

KG/1000 
Ph   ثابت باشد. 01الی  3/8بین 

یون کلر باالتر  ppm50سازندگان ماشین آالت توصیه می کنند که میزان یون کلر باید حداقل باشد ومیزان آن از 

 استفاده شود.نرود.بدین جهت بهتر است از آب مقطر درسیستم های خنک کننده 

dm 130  .لیتر آب گرم براحتی حل می شود. 01کیلوگرم از آن در 0دارای حاللیت عالی است 
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 مشخصات :

 شکل ظاهری : پودری زرد رنگ

Ph (1.0 %  : )9 

 برروی فلز روی واکنش شیمیایی دارد.

 برروی الستیک اثری ندارد.

  کیلویی عرضه می شود. 02درکیسه های 
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