Filtration Products
Nota ao usuário
Limpeza especial de filtros cartucho de profundidade
BECO PROTECT® FS e BECO PROTECT PG
Filtros cartucho de profundidade
Aplicação de limpeza especial nos seguintes
casos
-

Os filtros cartucho de profundidade
BECO PROTECT FS e PG são obstruídos por
produtos de difícil filtração (pressão diferencial de
até 80 kPa, 0,8 bar).

-

A pressão diferencial aumentou durante a limpeza
com água.

-

Os filtros cartucho de profundidade
BECO PROTECT FS e PG já não podem ser
regenerados com vapor ou água quente (a
pressão diferencial inicial não é atingida, existe um
bloqueio residual).

Não pode ser oferecido nenhuma garantia para uma
limpeza especial com sucesso ou para danos aos
filtros cartucho de profundidade BECO PROTECT FS
e PG.

Dosagem
-

Hidróxido de sódio de 1 – 2 % (exemplo: Em um
concentrado de limpeza com uma concentração
de NaOH de 45 % precisa-se 196,7 l água e 3,3 l
hidróxido de sódio para obter uma solução de
200 l com uma concentração desejada de 0,75 %.

-

Até 0,5 % peróxido de hidrogênio

-

0,5 – 1,0 % ácido cítrico (comercialmente
disponível)

Indicações de segurança
Hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio e ácido
cítrico devem ser misturados separadamente no
recipiente de dosagem.
Veja o processo de limpeza química.
Para um manuseamento adequado de materiais
perigosos, observe as informações na ficha de
segurança do fabricante.

Processo de limpeza química
1. Bombas, mangueiras e o recipiente de dosagem
devem ser instalados de tal maneira que um
bombeamento no circuito seja garantido.
2. Os filtros cartucho de profundidade
BECO PROTECT FS e PG são lavados
primeiramente com água fria e depois com água
quente (50 °C) em direção oposta à direção da
filtração. A limpeza química subsequente também é
feita em direção oposta à direção de filtração.
3. Em seguida é feita uma lavagem com NaOH a uma
temperatura de até 50 °C. Em caso de sujidade
forte, Eaton recomenda, no início da lavagem com
NaOH, descartar os primeiros litros que saem da
caixa do filtro, já que este material contém muita
sujeira.
4. A limpeza do circuito demora 5-10 minutos com
uma pressão de entrada de 100 kPa 1,0 bar.
5. Em seguida acontece a cuidadosa dosagem de
H2O2 com um tempo de circulação de 30 minutos.
6. Se for necessário um tempo de contato, este deve
ser de no máximo 4 horas.
7. Após o término da limpeza lavar primeiramente
com água fria até eliminar toda a lixívia (verificar
com tiras de teste pH).
8. Para neutralizar os filtros cartucho de profundidade
BECO PROTECT FS e PG deve-se bombear no
circuito ácido cítrico com uma concentração de
0,5 – 1,0 % e com uma temperatura de 30 °C
durante 5 minutos.
Em seguida deve ser feita uma lavagem com áqua até
obter um pH neutro.
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Para mais informações, por favor
nos envie um e-mail para
filtration@eaton.com ou visite
nosso site
www.eaton.com/filtration
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