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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  

Tratamento multifuncional desoxigenante e inibidor de incrustação para água de caldeira. 

 

CARACTERÍSTICAS 

ECO.CAL BO 94 é um tratamento de água para caldeiras multifuncional que possui as seguintes 

características: 

- Combinação de sulfito catalisado e desoxigenante orgânico não volátil que controla a 

corrosão por oxigénio na zona de alimentação e na caldeira. 

- Passiva superfícies de ferro e de cobre metal. 

- Combinação de polímeros para evitar incrustações e depósitos de dureza, ferro e sílica, 

que são eliminados por purga. 

- Os ingredientes do produto são grau FDA ou são de qualidade alimentar. 

- Possui um programa de controlo fácil de usar. 

 

 

DADOS TÉCNICOS 

 

 

APLICAÇÃO 

Recomenda-se que o produto se adicione através de diluição directa ou prévia com água 

condensada, descalcificada ou desmineralizada por meio da bomba doseadora 

correspondente. 

O ponto de adição mais comum é o tanque de abastecimento de água e, no caso de haver 

desgaseificador, no tanque de armazenamento de água do mesmo. 

 

Aparência Líquido transparente 

Cor Ligeiramente rosado 

Peso específico a 20°C 1,25 – 1,31 g /cc 

pH ( 20°C) 5,5 – 6,5 

Ponto de congelamento Aproximadamente 0°C 

Solubilidade Solúvel em água 
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CLASSIFICAÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE 

ECO.CAL BO 94 é um produto industrial e, para o seu manuseio, recomenda-se tomar 

precauções neste tipo de produto. Evite a ingestão, bem como o contacto com a pele, olhos e 

mucosas através do uso de luvas e óculos de segurança. 

Consulte a ficha de segurança. 

 

ARMAZENAMENTO 

Mantenha os recipientes fechados a temperaturas acima de 0°C e abaixo de 35°C e protegidos da 

luz solar. 

 

ÂMBITO E PRECISÃO DA INFORMAÇÃO: 

As informações dadas nesta ficha técnica, rótulo ou ficha de segurança, são baseadas na nossa 

experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias.  

A EcoIndustry reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio.  

Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não 

for confirmado pela Empresa de forma escrita.  

Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são suscetíveis a variação consoante as reais 

condições de aplicação e armazenamento. 

Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou 

esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior. 

Chama-se a atenção dos utilizadores sobre os eventuais riscos, quando um produto é utilizado 

para outros fins que não aquele que se conhecem ou para qual o produto foi concebido. 

  


