
 

 

  

solar rad protetores anti-corrosivos 360 

Anticongelante anticorrosivo, concentrado 

para painéis solares 

// Total proteção contra a corrosão e 

congelação da água nos circuitos 

térmicos de todos os tipos de painéis 

solares 

• Protege contra a geada e a neve, evitando o 

seu congelamento; 

• Evita a corrosão; 

• Não faz espuma; 

• Protege todo o sistema contra o 

sobreaquecimento; 

• Sem qualquer risco para a saúde das 

pessoas, em caso de derrame ou mistura 

acidental na água do sistema. 360 

1. Ausência de proteção ao congelamento dos 

painéis solares. 

 

 

 

2. Falta de proteção contra a corrosão. 

 

 

 

 

3. Sobreaquecimento do sistema. 

1. SOLAR RAD protege contra a geada e a 

neve, evitando o seu congelamento. 

 

2. Evita a corrosão, protegendo todos os 

metais usados na construção dos painéis 

solares; aço, ferro fundido, alumínio, cobre, 

latão, borracha, sendo compatível com os 

plásticos e borrachas utilizadas na construção 

dos 

equipamentos. 

 

3. Protege todo o sistema contra o 

sobreaquecimento. 

 



 

 

 

solar rad protetores anti-corrosivos 360 
360 

• Circuitos térmicos de todos os tipos de painéis solares. 

Aspeto Líquido 

Cor Amarelo fluorescente 

Aroma Inodoro 

Densidade 1,035 Kg/dm3 + 50 gramas 

Índice de Refração 1,415 - 1,429 

 

 
Para uma utilização perfeita do SOLAR RAD devem seguir-se as indicações específicas do fabricante dos 
equipamentos no que se refere à drenagem, capacidade e enchimento do sistema. É totalmente compatível 
com todos os tipos de produto com base em propanodiol. 
Se o sistema se encontrar obstruído e com grande corrosão, aconselhamos uma passagem prévia com o 
produto da n/ gama de fabrico BLUEBAC, para limpeza total. Seguidamente, verificar as ligações e todos os 
tubos, enchendo parte (+ 50%) do equipamento com água limpa e misturar a percentagem recomendada de 
SOLAR RAD no quadro acima indicado para se obter a máxima proteção contra a corrosão e o congelamento. 
Depois, atestar lentamente o sistema com água até ao nível recomendado. Dada a grande estabilidade do 
produto e a sua concentração, poderá ser utilizado até seis ou sete anos, após o fornecimento, sem que sofra 
qualquer alteração ou perda de qualidade. 

Instruções 


