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Descrição de produto:
Ecofuel PRIME 3132 é líquido, orgânico e livre de cinzas, um aditivo de processo desenvolvido especialmente para óleos 
pesados em tanques de armazenamento. Por ser altamente polar e com componentes sulfactantes, o Ecofuel PRIME 3132 
homogeiníza e estabiliza o combustível.

O resultado é a melhoria das propriedades globais do óleo pesado tornando-o ideal para armazenamento e combustão.
Ecofuel PRIME 3132 tem uma vida útil praticamente ilimitada e é estável para armazenagem.
O efeito 3-D (demulsificante / detergente / dispersante) produz as seguintes vantagens:  

Importante:
A nova tecnologia HF engloba vários tipos de ingredientes ativos e sistemas de dosagem. Estes podem ser ajustados e 
combinados de forma que, uma vez conhecido às condições operacionais locais, podem ser resolvidos todos os problemas 
operacionais.
Portanto,  não tome nenhuma decisão de aplicação de um determinado produto sem nos consultar.

Os engenheiros de nosso Departamento de Tecnologia de Aplicações têm todo o conhecimento e instrumentos
necessários que permitem definir através de comparação direta a efetividade dos aditivos de processo HF. Baseados em 
análises de óleo precisas medem a emissão de partículas e substâncias gasosas no cano da chaminé e também o ponto de 
orvalho de ácido sulfúrico. Só deste modo podemos fazer uma recomendação de aplicação de produto. A prova da eficácia 
do Ecofuel PRIME 3132 é fornecida pelo eco do som do reservatório.

Aditivo para óleo BPF

Campo de aplicação
Óleos BPF´s e outros óleos residuais (por exemplo óleo reciclado) com propriedades de combustão problemáticas.

Concentração
Recomendado misturar a relação

1:5000 – 8000.

Se necessitar de uma limpeza do tanque a curto-prazo (separação da borra) uma concentração mais elevada pode ser 
necessária na fase inicial.
Isto deve ser analisado junto com nosso Departamento de Engenharia de Aplicação.  
Nós recomendamos conferir freqüentemente os filtros durante as primeiras semanas de uso.  

Método de aditivação
Dosagem manual: Antes da descarga do óleo, colocar a quantia exigida de produto na mangueira de descarga do tanque.  
Dosagem automática: Para assegurar uma aplicação regular e uma mistura homogênea é recomendada o uso de uma 
bomba dosadora, especialmente para tanques de armazenamento grandes. Por favor nos contate!

Compatibilidade
Ecofuel PRIME 3132 é indicado para todos os tipos de queimador e compatível com todos os tipos de óleo pesado e 
também pode ser usado com outros tipos de HF.

Embalagens
Tambores não retornáveis de 50, 200 litros e containeres.

Armazenamento
Evite exposição a calor severo e frio. Caso contrário, o mesmo se aplica aos regulamentos de segurança do Ecofuel 
PRIME 3132 como para outros produtos de óleos minerais (por exemplo, óleo combustível aquecido EL), de acordo com 
VbF (regulamento para líquidos inflamáveis) A III (flash point superior a 55° C).

Precauções de segurança
Ecofuel PRIME 3132 não contém qualquer substância que requer declaração especial de acordo com os regulamentos de 
segurança de trabalho. Evite contato com a pele e olhos. Se necessário, enxaguar com bastante água. Não inale vapores. 
Mantenha os recipientes firmemente fechados. 

Aspectos ambientais
Ecofuel PRIME 3132 ajuda a proteger o meio-ambiente e não gera qualquersubproduto toxicológico durante a
combustão.  
Ecofuel PRIME 3132 não deve ser permitido entrar no sistema de esgoto.  
Os agentes de absorção para óleo convencional podem ser usados para conter o derramamento de Ecofuel PRIME 3132.  

1. Efeito de demulsificação: separação química da sujeira 
transportada e emulsão da água contida no tanque de óleo. 
Evita o bloqueio da linha por depósitos de borra.  

2. Efeito detergente: separação da borra contido no tan-
que de armazenamento e liberação da sujeira no circuito do 
tubo. Limpa e protege da corrosão todo o sistema de dis-
tribuição de combustível.  

3. Efeito dispersante: evita a separação das frações de óleo 
pesado e leve no tanque. Melhora a viscosidade e a atomi-
zação do combustível.  

BPF 3132

Institutos de teste  

Institutos independentes famosos certificam que nossos produtos HF melhoram a combustão do óleo aquecido S:

• Forschungs - und Entwicklungszentrum, TÜV Essen (Centro de Pesquisa e desenvolvimento, TÜV, Essen);

• TÜV Norte a Alemanha;

• für de Institut und de Verfahrenstechnik Dampfkesselwesen, Universität, Stuttgart (Instituto de Processo e Tecno-

logia de Caldeira de Vapor, Universidade de Stuttgart);

• Technisches Überwachungsamt (Escritório Monitorando Técnico) Kassel;

• Dr. Graf AG Umwelttechnik (Tecnologia de Ambiente), Berna;

• Weishaupt Forschungs - und Entwicklungszentrum (Weishaupt Pesquisa e desenvolvimento Centro), Schwendi;

• für de Institut Umweltschutztechnologie, TÜV, Wien (Instituto para Tecnologia de Proteção do ambiente, TÜV), Vi-

ena;

• für de Centralinstitut Industrieforschung (Instituto Central para Pesquisa Industrial), Oslo;

• Vincotte, Bruxelas;

• TU München - für de Lehrstuhl Energie - und der de Umwelttechnik Lebensmittelindustrie (Munique Universitária 

Técnica, Departamento de Energia e Tecnologia de Ambiente da Indústria de Comida). Munique;


