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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE    
  

DDEEPPHHOOSS  èè  uunn  ffoossffoossggrraassssaannttee  ppoolliivvaalleennttee  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  

iill  ttrraattttaammeennttoo  pprree--vveerrnniicciiaattuurraa  ddii  mmaannuuffaattttii  ffeerrrroossii..  IIll  

pprrooddoottttoo  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  ooffffiicciinnaa  qquuaallee  

ssggrraassssaannttee  ppaassssiivvaannttee  iinn  ooppeerraazziioonnii  ddii  llaavvaaggggiioo  

iinntteerrmmeeddiioo  ddeeii  mmaannuuffaattttii;;  iinn  ttaall  mmooddoo  ii  ppeezzzzii  ffeerrrroossii  

rriissuullttaannoo  rriivveessttiittii  ddii  uunnoo  ssttrraattoo  ffoossffaattiiccoo  cchhee  hhaa  uunnaa  

dduupplliiccee  ffuunnzziioonnee::    

  

11..  PPrrootteezziioonnee  tteemmppoorraanneeaa  ddeeii  mmaannuuffaattttii  pprriimmaa  

ddeellllaa  vveerrnniicciiaattuurraa;;  

  

22..  MMiigglliioorree  aannccoorraaggggiioo  ddeellllaa  vveerrnniiccee..    

  

DDEEPPHHOOSS  ccrreeaa  ssuuii  mmaannuuffaattttii  uunnoo  ssttrraattoo  pprrootteettttiivvoo  aa  bbaassee  

ddii  ffoossffaattii  ddii  ffeerrrroo  ee  zziinnccoo..  LLaa  pprreesseennzzaa  ddii  ffoossffaattii  ddii  zziinnccoo  

ppeerrmmeettttee  ddii  aavveerree  uunn  rriivveessttiimmeennttoo  ppiiùù  ccrriissttaalllliinnoo  rriissppeettttoo  

aaii  ssoollii  ffoossffaattii  ddii  ffeerrrroo  ii  qquuaallii  ddaa  ssoollii  rreeaalliizzzzaannoo  uunnaa  

ffoossffaattaazziioonnee  aammoorrffaa..  

  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  
  

DDEEPPHHOOSS  ppeerrmmeettttee  ddii  ssggrraassssaarree  ee  ppaassssiivvaarree  llee  ssuuppeerrffiiccii  

iinn  uunn’’uunniiccaa  ooppeerraazziioonnee..  IIll  pprrooddoottttoo  ppeerrmmeettttee  llaa  

rriimmoozziioonnee  ddii  rreessiidduuii  oolleeoossii  lleeggggeerrii::  ssii  tteennggaa  ccoonnttoo  cchhee  ssee  

llaa  ppuulliizziiaa  rriigguuaarrddaa  llaa  rriimmoozziioonnee  ddii  rreessiidduuii  ccaarrbboonniioossii  

ccoonnssoolliiddaattii  oo  mmoorrcchhiiee  ccoonnssiisstteennttii  èè  nneecceessssaarriioo  ssggrraassssaarree  

ii  ppeezzzzii  pprriimmaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ffoo  ssffaattaannttee  ccoonn  uunn  eenneerrggiiccoo  

ssggrraassssaannttee  aallccaalliinnoo  ((MMEETTAALLGGLLAASS  HHDD  33  LLIIQQUUIIDDOO  oo  

EECCOOSSTTRROONNGG  HHDD  111111))..  SSii  tteennggaa  aanncchhee  ccoonnttoo  cchhee  iill  

DDEEPPHHOOSS  nnoonn  rriimmuuoovvee  llaa  ccaallaammiinnaa  oo  llaa  rruuggggiinnee  ddaaii  

mmaannuuffaattttii  ppeerr  ccuuii  ggllii  sstteessssii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ddeeccaappaattii  

ccoonn  pprrooddoottttii  mmiirraattii  ((NNOOXXIILL  HHDD  3322  oo  AANNTTIINNOOXX  HHDD  116611  

LLIIQQUUIIDDOO))  pprriimmaa  ddeell  ffoossffoossggrraassssaaggggiioo..  DDEEPPHHOOSS  ppuuòò  

eesssseerree  iimmppiieeggaattoo  aa  tteemmppeerraattuurree  ttrraa  ii  4400  ee  ii  5555°°CC  

rriiccoorrddaannddoo  ppeerròò  cchhee  llaavvoorraannddoo  aa  tteemmppeerraattuurree  iinnffeerriioorrii  aa  

5500°°CC  ((ssppeecciiee  aa  sspprruuzzzzoo))  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  sscchhiiuummaa  

ddiivveennttaa  ccoonnssiisstteennttee  ee  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  uunn  pprroobblleemmaa  

nneellll’’iimmppiiaannttoo..    

  

  

MMOODDAALLIITTAA''  DD''UUSSOO  
  

LLee  ssoolluuzziioonnii  ddii  DDEEPPHHOOSS  ssoonnoo  uuttiilliizzzzaabbiillii  ppeerr  iimmmmeerrssiioonnee  

eedd  aa  sspprruuzzzzoo..  

  

IIMMMMEERRSSIIOONNEE   LL’’uuttiilliizzzzoo  ppeerr  iimmmmeerrssiioonnee  vviieennee  

eeffffeettttuuaattoo  aa  ppeerrcceennttuuaallii  ddii  uuttiilliizzzzoo  ttrraa  iill  33  ee  iill  44%%  

((3300//5500  ggrraammmmii//lliittrroo))  ccoonnssiiddeerraannddoo  cchhee  ll’’eessaattttaa  

ppeerrcceennttuuaallee  ssii  ssttaabbiilliissccee  iinn  bbaassee  aall  ttiippoo  ddii  

llaavvoorraazziioonnee  ee  aalllloo  ssppoorrccoo  ddaa  rriimmuuoovveerree..  LLaa  

tteemmppeerraattuurraa  dd’’iimmppiieeggoo  èè  ttrraa  ii  4400  ee  ii  6600°°CC  ee  ii  tteemmppii  

ddii  iimmmmeerrssiioonnee  ttrraa  ii  33  ee  ii  44  mmiinnuuttii..  IIll  bbaaggnnoo  vviieennee  

pprreeppaarraattoo  rriieemmppiieennddoo  22//33  ddeellllaa  vvaassccaa  ccoonn  aaccqquuaa,,  

aaggggiiuunnggeennddoo  ll’’eessaattttaa  qquuaannttiittàà  ddiipprrooddoottttoo  ee  

ppoorrttaannddoo  aa  vvoolluummee  ccoonn  iill  rriimmaanneennttee  11//33  ddii  aaccqquuaa..  

  

SSPPRRUUZZZZOO  LL’’aapppplliiccaazziioonnee  aa  sspprruuzzzzoo  ddii  DDEEPPHHOOSS  

vviieennee  eeffffeettttuuaattaa  aa  ccoonncceennttrraazziioonnii  ddeell  33%%  ((3300  

ggrraammmmii  ddii  pprrooddoottttoo//lliittrroo)),,  aa  tteemmppeerraattuurree  mmaaggggiioorrii  

ddii  5500°°CC  ((uunnaa  tteemmppeerraattuurraa  pprroossssiimmaa  aa  6600°°CC  èè  

ll’’oottttiimmaallee))  ee  ccoonn  tteemmppii  ddii  ccoonnttaattttoo  

mmeettaalllloo//ssoolluuzziioonnee  ddii  cciirrccaa  22--33  mmiinnuuttii..  LLaa  ggeessttiioonnee  

ddeell  bbaaggnnoo  èè  ssiimmiillaarree  aa  qquueellllaa  aa  iimmmmeerrssiioonnee..  

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
  

SSttaattoo  ffiissiiccoo::  lliiqquuiiddoo  

CCoolloorree::  DDaa  ppaagglliieerriinnoo  aa  vveerrddiinnoo  

DDeennssiittàà  aa  2200°°CC  11,,2200  ++//--  00,,0055  kkgg..//lltt  

ppHH  ((tt..qq..))                                                        11--22    

IInnffiiaammmmaabbiilliittàà::  nnoonn  iinnffiiaammmmaabbiillee  

BBiiooddeeggrraaddaabbiilliittàà::  oollttrree  iill  9900%%  ((tteennssiiooaattttiivvii))  

PP22OO55  lliibbeerraa//PP22OO55  ttoottaallee::              ccaa  00,,33  

AAcciiddiittàà  lliibbeerraa::                                          33,,66  mmll  NNaaOOHH  00,,11NN  //ggrr  

AAcciiddiittàà  ttoottaallee::                                          2222,,55  mmll  NNaaOOHH  00,,11NN//ggrr  

PPeessoo  mmeeddiioo  rriivveessttiimmeennttoo::        00,,55  ––  00,,88  ggrraammmmii//mm22  

RReessaa  tteeoorriiccaa::                                            55  ggrraammmmii  //mm22  cciirrccaa  

  

CCoommppoonneennttii::  ffoossffaattii,,  aacccceelleerraannttii,,  ccaattaalliizzzzaattoorrii,,  

tteennssiiooaattttiivvii,,  ssoolluubbiilliizzzzaannttii..  

  

  

PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  DDEELL  BBAAGGNNOO  

  
SSii  vveeddaa  llaa  sscchheeddaa  aalllleeggaattaa  ““DDEEPPHHOOSS  GGEESSTTIIOONNEE  

BBAAGGNNOO””  

  

  

AAVVVVEERRTTEENNZZEE  
VViissttaa  llaa  nnaattuurraa  ddeell  pprrooddoottttoo,,  llaa  vvaassccaa  ee  qquuaallssiiaassii  ppaarrttee  

ddeellll’’iimmppiiaannttoo  vveennggaa  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llee  ssoolluuzziioonnii  ddii  

DDEEPPHHOOSS,,  ddoovvrràà  eesssseerree  ccoossttrruuiittaa  iinn  mmaatteerriiaallee  nnoonn  

ffeerrrroossoo..  

  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  

  

SSii  vveeddaa  llaa  sscchheeddaa  ttoossssiiccoollooggiiccaa  ddeell  pprrooddoottttoo..  

  

  
  

  

RReevviissiioonnee::  nn°°  11  ddeell  2244//0055//22001111  

Parte trattata con 

DEPHOS 
Parte non trattata 

e arrugginita 
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