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Pitná voda, kterou pouÏíváme

pouÏíváme do tepeln˘ch zafiízení,

obsahuje jisté mnoÏství

rozpu‰tûn˘ch solí vápníku a

hofiãíku, které zpÛsobují tvrdost

vody. Bûhem ãasu a pfiedev‰ím

zv˘‰ením teploty se tyto soli

sráÏí v mikrokrystalky a usazují

se na povrchu kovov˘ch trubek a

ohybech zafiízení a tepeln˘ch

v˘mûníkÛ. Tak vzniká krustace,

která sniÏuje prÛtok vody v

potrubí a sniÏuje tepeln˘ v˘kon.

Pro odstranûní tûchto usazenin je

potfieba prom˘t potrubí pfiípravky

fiady BOILER CLEANER. Tyto

chemikálie reagují s usazeninami

a rozpou‰tí je.

GEL vyrábí jiÏ mnoho let ‰irokou ‰kálu

chemikálií pro odstranûní krustace ze

zafiízení a v˘mûníkÛ v závislosti na

materiálech, ze kter˘ch jsou vyrobeny.

V‰echny v˘robky jsou vyrobeny z

prvotfiídního materiálu, aby dosáhly

nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii zachování nejvy‰‰í

bezpeãnosti.



Smûs anorganick˘ch kyselin, pfiísad, 

ochran proti korozi,nepûnící,obsahující

tónov˘ indikátor

Barva rubínová ãerveÀ
Zápach ‰tiplav˘
Spec.váha 1,15 Kg/dm3

pH 1
¤edûní 10 - 20 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

BOILER 

CLEANER E

Koncentrovaná kapalina se siln˘m
úãinkem, urãená pro odstraÀování
vápenn˘ch usazenin. Je vhodná pro topná
zafiízení a v˘mûníky z mûdi. Chemikálie je
vyrobena na bázi kyselin a obsahuje
specielní nepûnící ochrany proti korozi.
BOILER CLEANER E musí b˘t rozfiedûn s
vodou na 10-20% roztok, obsahuje
indikátor, kter˘ pomocí zmûny barvy
oznámí sílu aktivnosti roztoku. Tedy, z
âERVENÉ barvy (aktivní) se zmûní na
ÎLUTO-ORANÎOVOU (neaktivní). 

Po skonãení proplachování se doporuãuje promytí
neutralizátorem BOILER CLEANER N, kter˘
neutralizuje zbytkovou kyselinu.

BOILER 

CLEANER D.E.

Koncentrovaná kapalina se siln˘mi úãinky
urãená pro odstranûní vápenn˘ch usazenin.
Je vhodná pro topná zafiízení a v˘mûníky
tepla z mûdi a oceli. Chemikálie je
vyrobena na bázi kyselin.
Obsahuje specielní máãedla, nepûnící
pfiísady a ochrany proti korozi. BOILER
CLEANER D.E. se fiedí s vodou na
10-30% roztok. Zmûnou barvy v prÛbûhu
ãistûní se zjistí aktivnost kapaliny. Zmûnou
z âERVENÉ (aktivní) na ÎLUTO-
ORANÎOVOU se sniÏuje úãinek
pfiípravku. 

Po skonãení proplachování kyselinou se doporuãuje
promytí neutralizátorem BOILER CLEANER N.

Na odstraÀování vodního
kamene ze zafiízení a v˘mûníkÛ
z mûdi a oceli

Na odstraÀování vodního
kamene ze zafiízení a
v˘mûníkÛ z mûdi

Smûs anorganick˘ch kyselin, pfiísad, 

ochran proti korozi,nepûnící,obsahující

tónov˘ indikátor

V˘robek rubínová ãerveÀ
Zápach ‰tiplav˘
Spec.váha 1,15 Kg/dm3

pH 1
¤edûní 10 - 30 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ Boiler Cleaner E 30 Kg Boiler Cleaner E 10 Kg Boiler Cleaner E 5 Kg Boiler Cleaner D.E. 30 Kg Boiler Cleaner D.E. 10 Kg Boiler Cleaner D.E. 5 Kg

Kód 113.005.1E 113.005.3E 113.005.5E 113.010.1E 113.010.3E 113.010.5E

ODVÁP≈OVACÍ CHEMIKÁLIE
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8 BOILER 

CLEANER ECO

Koncentrovaná kapalina bez vyvíjení
plynÛ, ekologicky nezávadná, urãená pro
odstraÀování vápenn˘ch usazenin ze
zafiízení a v˘mûníkÛ, vyroben˘ch z MùDI a
OCELI.
Je vyrobena na bázi kyselin s ochrann˘mi
látkami proti korozi. Je nepûnící a dobfie
rozpou‰tí usazeniny z kovov˘ch povrchÛ
zafiízení.
BOILER CLEANER ECO musí b˘t
rozfiedûn s vodou na 20-40% roztok, v
závislosti na konzistenci a mnoÏství
vápenat˘ch usazenin. 
Pro zastavení ‰umûní pfiilijte dal‰í mnoÏství
Boiler Cleaner ECO, dokud se nepfiestanou
tvofiit bublinky.

Po skonãení ãistûní se doporuãuje promytí zafiízení neu-
tralizátorem BOILER CLEANER N.

BOILER 

CLEANER D.P.

Koncentrovaná kapalina bez vyvíjení plynÛ
s dÛrazem na odma‰Èovací schopnosti pro
odstranûní vápenn˘ch krustací, mastn˘ch -
olejov˘ch usazenin a nánosÛ z tepeln˘ch
zafiízení a z v˘mûníkÛ tepla vyroben˘ch z
MùDI a OCELI.
Kapalina je vyrobena na bázi kyselin. Je
nepûnící s ochrann˘mi látkami proti korozi
a specielními máãedly, pro intenzivní
naru‰ení a dobré odstranûní krustace a
nánosÛ usazenin.
BOILER CLEANER D.P. musí b˘t
rozfiedûn s vodou na 20-40% roztok.
Zmûnou barvy kapaliny se pozná její
aktivnost. Z âERVENÉ (akt.) na ÎLUTO -
ORANÎOVOU, jiÏ neaktivní. 

Po skonãení ãistûní se doporuãuje promytí
NEUTRALIZÁTOREM BOILER CLEANER N.

Na odstraÀování vodního
kamene a odma‰Èování zaÏízení
a v˘mûníkÛ z mûdi a oceli

K odstraÀování vodního
kamene bez vyvíjení plynÛ pro
zafiízení a v˘mûníky z mûdi a
oceli

Smûs anorg. + organ.kyselin

ochrany proti korozi, nûpûnící

V˘robek opálová
Zápach bez zápachu
Spec.váha 1,1 Kg/dm3

pH 1
¤edûní 20 - 40 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Smûs anorg.kyselin, pfiísad, ochran.

látek proti korozi, nepûnící, 

obsahující tónov˘ indikátor

V˘robek rubínová ãerveÀ
Zápach ‰tiplav˘
Spec.váha 1,2 Kg/dm3

pH 1
¤edûní 20 - 40 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ Boiler Cleaner ECO 30 Kg Boiler Cleaner ECO 10 Kg Boiler Cleaner ECO 5 Kg Boiler Cleaner D.P. 30 Kg Boiler Cleaner D.P. 10 Kg Boiler Cleaner D.P. 5 Kg

Kód 113.020.1E 113.020.3E 113.020.5E 113.030.1E 113.030.3E 113.030.5E

ODVÁP≈OVACÍ CHEMIKÁLIE



BOILER 

CLEANER P

Koncentrovan˘ prá‰ek bez vyvíjení plynÛ,
nezpÛsobující korozi, kter˘ slouÏí na
odstranûní vápenn˘ch krustací a usazenin v
tepeln˘ch zafiízení a v˘mûníkách tepla
vyroben˘ch z MùDI, OCELI, NEREZ
OCELI, HLINÍKU, MOSAZI, CÍNU nebo
LEHK¯CH SLITIN.
Prá‰ek je vyroben na bázi kyselin, obsahuje
spec. máãedla a ochranné látky proti
korozi, je nepûnící s indikací úãinnosti
zmûnou své barvy.
BOILER CLEANER P musí b˘t rozfiedûn s
vodou na 10-15% roztok. Obsahuje
indikátor, kter˘ zmûnou barvy ohlásí
vyãerpání kapaliny (z jasnû ãervené aktivní
barvy se roztok po vyãerpání zmûní na
Ïluto-oranÏovou neaktivní barvu). 

Po skonãení proplachování kyselinou se doporuãuje
promytí neutralizátorem BOILER CLEANER N.

BOILER 

CLEANER P.Z.

V˘robek je shodn˘ s BOILER CLEANER
P se specifick˘mi ochrann˘mi látkami pro
ZINKOVÉ povrchy.

Po skonãení proplachování kyselinou se doporuãuje
promytí neutralizátorem BOILER CLEANER N.

Prá‰ek na odstranûní vodního
kamene ze zafiízení a v˘mûníkÛ
z nerez oceli,hliníku,mosazi,
cínu, lehk˘ch slitin a zinku

Prá‰ek na odstranûní vodního
kamene do zafiízení a v˘mûníkÛ
z nerez oceli, hliníku, mosazi,
cínu a lehk˘ch slitin

Smûs organ.kyselin, pfiísad, ochrann˘ch 

látek proti korozi, rozpt˘len˘ch ãinidel 

s tónov˘m ãinidlem

V˘robek rubínová ãerveÀ
Zápach bez zápachu
Spec.váha 1,6 Kg/dm3

pH 1 v 10% roztoku
¤edûní 10 -15 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Smûs organ.kyselin, pfiísad, ochrann˘ch 

látek proti korozi, rozpt˘len˘ch ãinidel 

s tónov˘m ãinidlem

V˘robek rubínová ãerveÀ
Zápach bez zápachu
Spec.váha 1,6 Kg/dm3

pH 1 v 10% roztoku
¤edûní 10 - 15 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ Boiler Cleaner P 50 Kg Boiler Cleaner P 10 Kg Boiler Cleaner P 1,5 Kg Boiler Cleaner P.Z. 50 Kg Boiler Cleaner P.Z. 10 Kg Boiler Cleaner P.Z. 1,5 Kg

Kód 113.050.10 113.050.50 113.050.70 113.070.10 113.070.50 113.070.70

ODVÁP≈OVACÍ CHEMIKÁLIE
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Typ Boiler Cleaner L.Z. 30 Kg Boiler Cleaner L.Z. 10 Kg Boiler Cleaner L.Z. 5 Kg

Kód 113.070.80 113.070.90 113.071.0=

ODVÁP≈OVACÍ CHEMIKÁLIE

Typ Boiler Cleaner N 10 Kg Boiler Cleaner N 1 Kg

Kód 113.130.30 113.130.50

NEUTRALIZÁTOR 

BOILER 

CLEANER L.Z.

Koncentrovaná kapalina bez vyvíjení plynÛ
a zamezující korozi urãená pro odstranûní
vápenné krustace z tepeln˘ch zafiízení a
v˘mûníkÛ vyroben˘ch z OCELI, NEREZ-
OCELI, HLINÍKU, MOSAZI, CÍNU,
LEHK¯CH SLITIN a ZINKOV¯CH
povrchÛ.
Kapalina je vyrobena na bázi kyselin s s
máãedly, je nepûnící se speciálními
ochrann˘mi látkami proti korozi.
BOILER CLEANER L.Z. musí b˘t
rozfiedûn ve vodû na 20-30% roztok. Zmûna
barvy indikuje ukonãení aktivnosti roztoku.
âERVENÁ (aktivní) se zmûní na ÎLUTO-
ORANÎOVOU, jiÏ neaktivní.

Po skonãení proplachování kyselinou se doporuãuje
promytí neutralizátorem BOILER CLEANER N.

BOILER 

CLEANER N

Koncentrovan˘ neutralizaãní prá‰ek na
odstranûní zbytkÛ kyselin z tepeln˘ch
zafiízení a v˘mûníkÛ tepla po realizaci
odvápÀovacího procesu.
BOILER CLEANER N se rozpou‰tí ve
vodû na 3 -5% roztok, kter˘ se napustí do
obûhu zafiízení na nûkolik minut.
Aplikuje se jako neutralizátor zbytkov˘ch
substancí (kyselin) odvápÀovacích
pfiípravkÛ.

Prá‰kov˘ neutralizátor
zbytkov˘ch kyselin po
proãi‰tûní od vodního kamene

Roztok na odstranûní vodního kamene
v tep.zafiízeních a v˘mûnících z oceli,
nerez oceli, hliníku, mosazi, cínu,
lehk˘ch slitin a zinku.

Smûs organ.kyselin, pfiísad, ochr. 

látek proti korozi, rozpt˘len˘ch 

ãinidel s tónov˘m ãinidlem

V˘robek rubínová ãerveÀ
Zápach bez zápachu
Spec.váha 1,19 Kg/dm3

pH 1 v 10% roztoku
¤edûní 20 - 30 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Smûs alkalick˘ch solí, sloÏená

z uhliãit˘ch a fosfátov˘ch sod,

neutralizuje zbytkovou kyselost.

V˘robek white
Zápach none
Spec.váha 1,2 Kg/dm3

pH 13 (in roztok 10%)
¤edûní 3 - 5 %

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI


