
 

Specialty Chemical for Maintenance 

 

- 803 DESCALER 
  ( Pembersih kerak/ karat pada pipa )  

DUPERSOL - 803 DE SCALER adalah cairan pembersih kerak air dalam konsentrasi tinggi dan 
dapat secara cepat menghilangkan kerak yang disebabkan oleh karat, endapan lumpur, kadar air 
dengan   kandungan mineral tinggi, endapan debu, endapan magnesium, dll, seperti pada Boiler, 
Cooling, Tower, dll. 
Keuntungan                       
Bekerja Cepat :  Seluruh  sistem  peralatan biasanya dapat dibersihkan dalam tempo minimal 5 
menit untuk kerak tipis 
Pencegahan : Mengandung inhibitor sehingga mampu mengurangi terjadinya proses korosi pada 
logam, aman untuk kayu, cat dan karet.      
Ekonomis : Dapat   dilarutkan dengan perbandingan 1 : 50, jika digunakan dengan sistem 
sirkulasi ulang  
Praktis : Berbentuk cairan sehingga mudah diencerkan 
Aplikasi 
Digunakan   untuk   menghilangkan   kerak   pada peralatan pendingin atau Condenser.  
Pembersih kerak pada alat pemanas air atau boiler, condenser, dan peralatan sejenis lainnya yang 
digunakan di pabrik, rumah  sakit, hotel, dll. Proses  ini mampu mengembalikan kondisi 
maksimal alat tersebut. Membersihkan sisa-sisa semen yang mengeras 
Petunjuk / Penggunaan      
1. Pembersih  kerak pada peralatan pendingin/ condenser.  
Larutkan 10 %  De Scaler   dengan air. Sirkulasikan larutan tersebut  pada jaringan system 
peralatan, selama 30 menit sampai 2 jam.  Kemudian buang semua larutan tersebut dan bilas  
dengan  air  bersih,  sampai  bebas dari sisa-sisa asam yang ada. Ulangi prosedur diatas jika 
diperlukan.     
2. Pembersih kerak pada Alat Pemanas Air/ Boiler    
Larutkan 20 %   De Scaler dengan  air.  Tuangkan larutan tersebut kedalam boiler sampai 
seluruh  pipa pemanas terendam,  panaskan temperatur air  di  boiler maksimum  sampai 70 oC. 
Biarkan  larutan  bekerja selama 1 sampai 3 jam.  Kemudian  buanglah  seluruh  air  dalam 
tangki boiler dan  bilas  dengan  air  bersih.  Ulangi   prosedur diatas jika diperlukan. 
3. Mearutkan sisa-sisa semen yang mengeras. Larutkan  10 - 30 % De Scaler    dengan  air, 
rendam atau semprotkan larutan tadi sampai kerak semen menladi lunak, bersihkan  
menggunakan sikat halus dengan hati-hati agar tidak merusak permukaan. Jika kerak dan 
kotoran sangat keras dan sukar dibersihkan, gunakan larutan pekat tanpa pengenceran. 
Keselamatan kerja             
Iritasi terhadap mata dan kulit, baik dalam bentuk powder maupun larutan. Jauhkan dari 
jangkauan anak-anak - Bila kulit terkena powder atau larutan, cuci segera dengan air, jika 
terkena mata bilas berulang-ulang dengan air selam 15 menit jika tidak masih berlanjut hubungi 
dokter. 
Kemasan                     Netto  :  20 dan 200 Liter 
 


