
 
 
 

 

 

 

 

Filtration Products 

Ficha Técnica de Utilização 
 

Instruções especiais para a regeneração dos cartuchos de filtração 
BECO PROTECT® FS e BECO PROTECT PG 

 

  

Cartuchos de filtração de profundidade  
 

 
Procedimento de limpeza especial usado nos 
seguintes casos 
  

- Quando os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT FS e PG foram obstruídos por 
produtos de difícil filtração (diferencial de pressão 
até 80 kPa, 0,8 bar). 

- Aumento do diferencial de pressão durante a 
lavagem com água nos cartuchos de filtração de 
profundidade BECO PROTECT FS e PG. 

- Quando os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT FS e PG não podem ser mais 
regenerados com vapor ou com água quente.  
(diferencial da pressão inicial já não é atingida, 
permanecendo algumas particulas residuais). 

A Eaton não assegura nenhuma garantia para o 
sucesso do procedimento de limpeza especial ou para 
quais queres danos nos cartuchos de filtração de 
profundidade BECO PROTECT FS e PG. 

 

Dosagem 
  

- Soda Caustica 1 – 2 % (Exemplo: Usando um 
produto de limpeza concentrado a 45 % de NaOH, 
para 200 litros de solução de limpeza com uma 
concentração caustica de 0,75 % mistura-se 
196,7 litros de água com 3,3 litros de soda 
caustica). 

- Até 0,5 % peróxido de hidrogênio 

- 0,5 – 1,0 % Ácido Cítrico (comercialmente 
disponível) 

 

Indicações de segurança 
  

A soda cáustica, o peróxido de hidrogênio e o ácido 
cítrico devem ser adicionados separadamente no 
depósito de lavagem quando se proceder à lavagem 
dos cartuchos. 

Ver o procedimento de limpeza química. 

Por favor consulte a ficha de segurança do fabricante 
para obter mais informações sobre o manuseamento 
adequado de substancias perigosas. 

 Procedimento de limpeza química 
  

1. A Bomba, mangueiras, o housing e o depósito 
usado para a lavagem devem ser montados de 
modo a que se consiga garantir a circulação em 
circuito fechado. 

2. Primeiro enxague o cartuxo de filtração com água 
fria, em seguida, com água quente a (50 °C) 
sempre no sentido oposto ao da filtração, seguida 
de uma limpeza química também no sentido 
contrário ao da filtração. 

3. Em seguida é feito um enxaguamento cáustico com 
NaOH a uma temperatura de 50 °C. Em caso de 
elevada sujidade durante o enxaguamento 
cáustico, a Eaton recomenda, que no início da 
lavagem se elimine os primeiros litros que saem do 
housing de filtração, já que este material contém 
uma elevada quantidade de impurezas. 

4. Continue o processo de limpeza em circuito 
fechado durante 5 – 10 minutos a uma pressão de 
admissão de aproximadamente 1,0 bar. 

5. Depois, adicionar cuidadosamente o H2O2 
(Peróxido de Hidrogênio) e continue em circuito 
fechado por mais 30 minutos. 

6. Se for necessário mais tempo de contacto, este 
não deve exceder as 4 horas. 

7. Após o processo de limpeza química terminado, 
enxaguar o cartuxo de filtração com água fria até 
que não haja mais vestígios de solução cáustica 
(verificar com tiras de teste de pH). 

8. Para a neutralização do cartucho de filtração de 
profundidade BECO PROTECT FS e PG, deve 
fazer circular 0,5 – 1,0 % de ácido cítrico (circuito 
fechado) durante 5 minutos com a temperatura da 
água de aproximadamente 30 °C. 

Por fim, enxaguar novamente com água até o pH estar 
neutro. 



   

 

América do Norte 
44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724 

Número gratuito: 800 656-3344 
(somente na América do Norte) 

Telf: +1 732 212-4700 
 

 

 

Europa/África/Médio Oriente 
Auf der Heide 2 
53947 Nettersheim, Alemanha 

Telf: +49 2486 809-0 
 

Friedensstraße 41 
68804 Altlußheim, Alemanha 

Telf: +49 6205 2094-0 
 

An den Nahewiesen 24 
55450 Langenlonsheim, Alemanha 

Telf: +49 6704 204-0 

Grande China 
No. 7, Lane 280, 
Linhong Road 
Changning District, 200335 
Shanghai, China 

Telf: +86 21 5200-0099 
 

 

 

Ásia-Pacífico 
100G Pasir Panjang Road 
#07-08 Interlocal Centre 
Singapura 118523 

Telf: +65 6825-1668 

Para mais informações, por favor 

nos envie um e-mail para 

filtration@eaton.com ou visite 

nosso site www.eaton.com/filtration 
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