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Flux đặc biệt loại bỏ ô xít bám vào thành lò trong quá trình nấu 
và ủ. 

Thông tin sản phẩm 

Aluxal 3000 là flux đặc biệt, được khuyên dùng cho các 

lò liên hoàn, lò trung tâm hay lò Cast house. Sản phẩm 

có khả năng làm sạch và loại bỏ các lớp oxit xỉ dày bám 

trên tường lò. Sự phát triển tích tụ hàng ngày tạo ra các 

vấn đề nhiễm tạp chất, giảm công suất lò và gây áp lực 

lên các cấu trúc tường lò. Sản phẩm có thể được sử 

dụng để làm sạch lò và loại bỏ cặn bẩn và xỉ tích tụ lâu 

ngày. 

Lượng sử dùng 

Số lượng sử dụng tiêu chuẩn là 2kg flux cho một mét 

vuông tường lò (2kg/m2). Độ day của lớp xỉ bám ảnh 

hưởng đến số lượng flux cần sử dụng. 

Phương pháp sử dụng 

Aluxal 3000 nên được phun lên tường lò vẫn còn nóng 

bằng máy xịt flux –Med 1 or Med 2 nối với ống dài phụt 

lên các vị trí có nhiều ô xít bám và khi lò không có liệu 

hoặc mực liệu ít trong ca làm việc hoặc xử lý vào cuối 

tuần làm việc. 

Phản ứng của flux khi tiếp xúc với các Ô xít này diễn ra 

trong một khoảng thời gian (10phút). Khi các phản ứng 

này kết thúc, dùng dụng cụ để loại bỏ các phần ô xít tích 

tụ, bám dính trên tường lò. Trong trường hợp nhiệt độ 

quá thấp, nên đưa nhiệt độ lò lên đến 800 °C, khoảng 10 

-15 phút để giúp phản ứng diễn ra.

Đóng gói và Bảo quản 
Túi giấy 25 kg lót polythene, chống ẩm. 

Cảnh báo: Sản phẩm có tính hút ẩm. Bảo quản nơi khô 

ráo và đóng gói sau mỗi lần sử dụng. Nếu sản phẩm 

được bảo quản ở nơi khô ráo tránh ánh nắng mặt trời, 

sản phẩm không bị hết hạn sử dụng. 

Tính chất vật lý 

Hình dạng: Bột kết tinh Màu sắc: Trắng ngà 

Tỷ khối: 1,2g/cm3 Phạm vi nhiệt độ: 600-800 °C


