
Nasıl çalışıyor...

Cal-Shield

4148-08                  ~4 lt                

4148-32                  ~1 lt                

Ürün Kodu:

Yüksek teknoloji ürünü Dupont Teflon®  yüzey koruyucu ile formüle 
edilmiştir. Uygulanan yüzeylerde koruyucu tabaka oluşturarak, korozyonu 
engeller, kirlenmeyi geciktirir.

Hava soğutmalı kondenserler, evaparatörler, ısıtma ve soğutma yapan 
serpantinler için tasarlanmıştır. Serpantinler üzerinde micro film (Teflon® ) 
tabakası oluşturarak dış etkenlere karşı koruma kalkanı oluşturur.

UygulananUygulanan serpantinlerde kirlenmeyi azaltır, bakım periyotlarını uzatır. 
Özellikle aşırı kirlenen, temizlenmesi zor olan serpantinlerde, bir sonraki 
temizlik işlemini kolaylaştırır.

İçeriğinde FDA (Amerikan Sağlık Bakanlığı) nın onayladığı maddeler 
kullanılmıştır. İç ünitelerde, gıda soğutucularında güvenle kullanılır.

Korozif  (deniz tuzu , üretimden kaynaklı korozif gazlar, temizlik maddeleri, 
yağlı kirler, klor vb..) ortamlarda çalışan cihazların ömrünü uzatır. 

OrtamOrtam şartlarına göre 12 ay’a kadar etkisini sürdürür. Serpantinde meydana 
gelen sıcaklık değişimlerinden meydana gelen genleşme ve daralmalardan 
etkilenmez

Made in USA

Cal-shield uygulandığı serpantin yüzeylerini mikro film Teflon® tabakası ile kaplayarak, 
dış etkenlerden (korozif etkilerden, yağ ve toz gibi çevresel etkilerden) korur. Mikron 
kalınlığındaki koruyucu tabaka o kadar incedir ki serpantin verimini etkilemez. 
serpantindeki sıcaklık değişimlerinde yapısında çatlama veya deformasyon olmaz. 
Özellikle tuzlu, korozif gazların yoğun olduğu ortamlarda, gıda üretim ve soğutma 
endüstrisinde serpantinlerin ömrünü uzatır, kirlenmelerini engeller. Uygulandığı 
serpantin yüzeylerinde yoğuşma suyunu üzerinde tutmaz, kaydırır, soğutma verimini arttırır.serpantin yüzeylerinde yoğuşma suyunu üzerinde tutmaz, kaydırır, soğutma verimini arttırır.

Aşağıda üretim aşamasında 10°C’de 3 ay boyunca portakal suyu buharına (sitrik asit) maruz kalmış serpantin kesitlerini görebilirsiniz. 

Cal-Shield gıda soğutucularında, gıda üretim proseslerinde, korozif ortamlarda çalışan 
iç ve dış ünitelerde, gemi ve yat klima cihazlarında, çimento üretim tesisleri vb. gibi çok 
tozlu ortamlarda çalışan dış ünitelerde koruma sağlar ve kirlenmeyi önler.

Cal-ShieldCal-Shield ıslak ve kuru serpantinlere uygulanabilir. Serpantin yüzeylerinde 
kir veya korozyon mevcut ise Nu-Brite ile temizleme işlemini yapın. 
Cal-shield sulandırmadan sprey pompası ile yukarıdan başlayarak tüm 
yüzeye uygulayın. Cal-Shield uygulandığı yüzeylerde çalışma ortamına 
bağlı olarak 1 yıl’a kadar işlevini sürdürür. Bu süre içerisinde serpantini 
kimyasal kullanarak yıkamayınız, gerekiyorsa su ile yıkanabilir. Cal-Shield 
gıda soğutucularda kullanabilirsiniz, gıdalar ile karışsa bile insan sağlığına 
zarar vermez.zarar vermez.
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Cal-Shield uygulanmamış olan
bu serpantinde korozyon ve
yüzey deformasyonu başlangıcı.

Cal-Shield uygulanmış 
olan bu serpantinde korozyon
ve yüzey deformasyonu yok.

Teflon Serpantin Koruyucu


