
 

 

BOILERGÁS FS 
Tratamento de Água de Caldeira 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BOILERGÁS FS é um produto indicado para tratamento interno de água de caldeiras, 
geradores de vapor, aquecedores, etc. Formulado a base de tripolifosfatos, quelatos, 
dispersantes, sulfitos, sequestrantes e alcalinizantes, o produto evita a formação de 
incrustações e  corrosão interna não sofrendo arraste junto ao vapor. 
 

 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
Sua dosagem inicial se destina a inibir toda a água do sistema de vapor, evitando com 
isto saturação de sais dissolvidos. Dosar diluído numa proporção adequada a fim de 
manter o pH e OH dentro dos parâmetros permitidos. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 Aparência: líquido incolor a levemente amarelo e odor característico. 
 pH: 10 – 14,0 
 Teor de ativos: 22,0 - 26,0% 
 Densidade: 1,170 – 1,200 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20 cps 

 

 
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 
 

 
SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO BOILERGÁS FS 
Indústrias alimentícias, laticínios, hospitais, renovadoras de pneus, indústrias em geral, 
ou seja, em qualquer empresa que possui equipamento gerador de vapor. 
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