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BOILER
CLEANER R.A.
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

V¯ROBKY PRO KONDICIONÉRY

âisticí a odvápÀovací*
pﬁípravek pro topné systémy

O‰etﬁující koncentrovaná kapalina, která
odstraÀuje bahno, oxidy Ïeleza(korozi) a
vápenné usazeniny v tepeln˘ch zaﬁízeních a
chladicích uzavﬁen˘ch okruzích. BOILER
CLEANER R.A. se do zaﬁízení dávkuje v
koncentraci 3-5% vodního roztoku,
ponechá se obíhat 2 aÏ 5 t˘dnÛ, kdy pﬁi
bûÏném provozu dochází k postupnému
uvolnûní a konzervaci ãástí okruhu.
Uvolnûné usazeniny se odstraní vypu‰tûním
celého systému s roztokem po 2-5 t˘dnech
a po novém naplnûní takto o‰etﬁeného a
vyãi‰tûného systému se doporuãuje pro
jeho dal‰í konzervaci a ochranu doplnit
pﬁípravkem BOILER CLEANER A.P.,
Poly A.P. nebo Radiall.

Zásaditá kapalina, obsahující komponenty
blokující, rozpra‰ující,aditivní, nepûnící a
inhibitor proti korozi
Stav
kapalina
Barva
svûtle hnûdá
Zápach
bez zápachu
Bod sráÏlivosti
-4°C - +24,8°F
Spec.váha
1,2 Kg/dm3
pH
11 (cca 9v5%
roztoku)
Dávkování
3-5%

* Schopn˘ odstranit malá mnoÏství CaCO3.

BOILER
CLEANER R.R.
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Siln˘ ãisticí a odvápÀovací
pﬁípravek pro topné systémy

Rychle ãistící kapalina, která odstraÀuje
bahno a kysliãník Ïeleza (korozi) a vápenné
usazeniny (vodní kámen) v tepeln˘ch
zaﬁízeních a chladicích uzavﬁen˘ch
okruzích. 5% roztok pﬁípravku BOILER
CLEANER R.R. se napou‰tí pomocí
ãerpadla Boy C 30 Plant na nûkolik hodin
(v obtíÏnûj‰ích pﬁípadech i na nûkolik dní)
do obûhu systému, pÛsobením pﬁípravku
dochází k vypou‰tûní kalu, dokud není
systém úplnû ãist˘.
Takto oãi‰tûné zaﬁízení se doporuãuje
o‰etﬁit a konzervovat pﬁípravkem BOILER
CLEANER A.P., Poly A.P. nebo Radiall.

Zásaditá kapalina, obsahující komponenty
blokující, rozpra‰ující,aditivní, nepûnící a
inhibitor proti korozi
Stav
kapalina
Barva
hnûdá
Zápach
bez zápachu
Bod sráÏlivosti
-4°C - +24,8°F
Spec.váha
1,25 Kg/dm3
pH
11
Dávkování
5%

BOILER CLEANER R.A.
Typ
Kód

Boiler Cleaner R.A. 30 Kg
113.090.1E

Boiler Cleaner R.A. 10 Kg
113.090.3E

Boiler Cleaner R.A. 5 Kg
113.090.5E

BOILER CLEANER R.R.
Typ
Kód

Boiler Cleaner R.R. 30 Kg
113.100.1E

Boiler Cleaner R.R. 10 Kg
113.100.3E
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Boiler Cleaner R.R. 5 Kg
113.100.5E

