
SEGURANÇA, PROTEÇÃO
E TRANQUILIDADE

TECNOLOGIA PARA 
NEUTRALIZAÇÃO DE AMÔNIA

NATURAL E ATÓXICA



Existem diversas normas que regulam sua utilização, porém, mesmo seguindo pro-
cedimentos rigorosos, as indústrias correm o risco de sofrer sérias consequências.

O NH3 é um gás tóxico e in�amável, que em contato com 
os olhos e pele, pode causar severas queimaduras. Além 
de ser fatal em determinada concentração!

TRINCA NA 
TUBULAÇÃO

ATENÇÃO! 

PRINCIPAIS CAUSAS DE VAZAMENTOS

APRESENTAMOS UMA NOVA TECNOLOGIA, 

ÚNICA NO MUNDO, CAPAZ DE COMBATER A AMÔNIA
IMEDIATAMENTE, O PRODUTO GAS SOLUTION SAFE!

AGORA EXISTE PROTEÇÃO PARA OS VAZAMENTOS DE AMÔNIA! 

DANO NO SISTEMA POR 
IMPACTO EXTERNO

ABASTECIMENTO 
INADEQUADO DO TANQUE

CALOR VIBRAÇÃO CORROSÃO

MANUTENÇÃO 
INADEQUADA

CURTO ELÉTRICO FALHA DE VÁLVULA 
OU VEDAÇÃO



O GAS SOLUTION SAFE é capaz de neutralizar a amônia, em estado 
líquido ou gasoso, transformando-o em vapor de água somado a um 
composto atóxico e biodegradável. 

TECNOLOGIA DO PRODUTO

MOLÉCULA

SAFE
AMÔNIA

NH3
ÁGUA

H2O
Composto

ATÓXICO

O SAFE traz mais PROTEÇÃO, SEGURANÇA 
e TRANQUILIDADE para seu ambiente de trabalho, 

seus colaboradores e vizinhança.



BENEFÍCIOS:

Realiza uma desinfecção e retorno imediato 
das atividades;

Elimina o custo de paralisação das atividades 
e problemas no �uxo do processo produtivo;

Solução efetiva para a eliminação de gás;

Auxílio nas manutenções preventivas;

CONTINGÊNCIA MÓVEL 

Para executar uma Contingência Móvel 
desenvolvemos o SAFE MOBILITY SYSTEM, 
que combate vazamentos pontuais e 
também auxilia em manutenções do sistema.

DESINFECÇÃO DE AMBIENTES 

A Desinfecção de Ambientes é necessária 
quando a amônia permanece con�nada 
em determinado local. 

FORMA DE APLICAÇÃO:

Indicamos uma aplicação simples e manual, que 
pode ser feita com equipamentos disponíveis no 
mercado, tais como nebulizadores ou pulverizadores.

BENEFÍCIOS:

Controle e proteção contra o vazamento de gás;

Aumento do tempo para evacuação dos 
colaboradores do ambiente;

Aumento da segurança contra a expansão 
do gás;

Auxílio no fechamento das válvulas para conter  
o vazamento;

Auxílio nas manutenções preventivas.

FORMA DE APLICAÇÃO:

O SAFE MOBILITY SYSTEM engloba 3 formas de 
aplicação, com equipamentos especí�cos de alta 
performance e 100% autônomos. 

SMS 10 L

Capacidade: 10 litros
Alcance: 8 metros

Autonomia: até 4 minutos 
Peso: 23,5 kg  

SMS 180 L

Capacidade: 180 litros
Alcance: 15 metros

Autonomia: até 20 minutos 
Alcance mangueira: 25 metros

SMS 50 L

Capacidade: 50 litros
Alcance: 10 metros

Autonomia: até 7 minutos 
Peso: 75 kg 



CONTINGÊNCIA FIXA

Para uma  proteção mais completa, recomendamos o SAFE PROTECT SYSTEM, um 
sistema automatizado, com sensores especiais que identi�cam vazamentos.

  PART TIME: 

Exige um pro�ssional responsável por acionar 
manualmente o botão de emergência após ser 

detectado o vazamento do gás.

CARACTERÍSTICAS:

Projeto modular, único e personalizado;

Pressurização indireta com ar comprimido;

Capacidade: até 2.000 litros;

Alcance: Inundação total e aplicação local;

Bicos: Difusores em aço inox, de alta vazão;

Sistema compacto de alta performance; 

Autonomia: até 10 minutos.

BENEFÍCIOS:

Sistema altamente seguro e automatizado;

Proteção �xa com identi�cação imediata 
do vazamento;

Maior segurança, e�cácia e agilidade 
no combate do gás;

Maior abrangência de aplicação. 

  100% AUTOMATIZADA: 

Consiste na aplicação automática do produto 
após identi�cação de vazamento do gás.

O PROTECT SYSTEM pode operar de duas formas:



APROVADO

Nossa linha especial obedece rígidos padrões de qualidade. 
Nossos produtos são devidamente noti�cados pela ANVISA. 

GAS SOLUTION SAFE!
Entre em contato com nossos especialistas!

+55 11 4447-7199
atendimento@duxgrupo.com.br

www.duxgrupo.com.br


