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CLEAN BOILER 
TISZTÍTÓTERMÉK KAZÁNOK ELSŐDLEGES HŐCSERÉLŐIHEZ 
 

Leírás 
A CLEAN BOILER speciális készítmény, amely a megfelelő hőcserét akadályozó, vas-oxidból és vízkőből 
álló szennyeződéseket távolítja el. A termék használata lehetővé teszi a kazán zaj, hőkioldás és 
teljesítmény problémák megszüntetését. Néhány órás cirkuláció után helyreáll a megfelelő hőcsere, még 
acél vagy alumínium hőcserélővel ellátott kondenzációs kazánokban is. Ugyanezzel a művelettel 
megtisztítható a kazán összes többi eleme (másodlagos hőcserélő - váltószelep - keringtető szivattyú 
stb.). A kazán füstgáz hőmérsékletének mérésével a művelet előtt és után ellenőrizheti a kapott 
eredményt. A CLEAN BOILER termék speciális inhibitorokat tartalmaz (rézre, alumíniumra és 
ötvözeteikre), amelyek megakadályozzák e anyagok korrózióját és kompatibilisek az összes általánosan 
használt műanyaggal. 
 
 

Felhasználás módja 
A CLEAN BOILER termékből 10-20% vizes oldatot kell készíteni, az eltávolítandó lerakódás 
mennyiségétől függően, és a kazánban 2-8 órán keresztül keringgetni kell. Az alacsonyabb dózisok nem 
adnak értékelhető eredményeket. A túladagolás nem okoz kárt. 
 
Keringtető szivattyúval ellátott kazán tisztítása B-TANK tartály segítségével 
 

• Csatlakoztassa a B-TANK  tartályt a kazán előremenő és visszatérő csonkjaira 
• Töltsön a tartályba 1-2 kg CLEAN BOILER terméket 
• Töltse fel a rendszert hálózati vízzel 
• Keringtesse  az oldatot legalább 2 órán át, legfeljebb 8 órán át a kazán szivattyújával 

 
A termék savazó szivattyúval is használható, például lemezes HMV hőcserélő tisztításához. 
 
Kémiai-fizikai tulajdonság 
Megjelenés: folyékony, színtelen - halvány     
pH:  3,0 ± 0,5 ca.  
 
Biztonsági előírások 
A CLEAN BOILER kezelésének, használatának és tárolásának biztonságával kapcsolatosan tanulmányozza 
a „Biztonsági adatlap” utasításait. 
 
 

Rendelkezésre álló csomagolások 
1 kg-os üveg 
 
Ezek az alkalmazott megjegyzések csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek felelősséget részünkről. Az ügyfél feladata, hogy előzetesen 
ellenőrizze a termék alkalmasságát a feldolgozására. Ez az adatlap érvénytelenít és helyettesít minden korábbi verziót. 
Tilos a dokumentum akár részleges sokszorosítása is. A FORIDRA fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a 
dokumentum tartalmát.  
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