
 
 
 
 
 
 
 
Τα χημικά καθαριστικά TOPTHERM αποτελούν καινοτόμο σειρά προϊόντων για τον καθαρισμό και την 
προστασία δικτύων θέρμανσης: 
- Μικρές δοσολογίες (0,5 kg ανά 100 λίτρα νερού). 
- Ουδέτερο pH, που δεν διαβρώνει ή επιβαρύνει φλάντζες, μέταλλα ή πλαστικά μέρη. 
- Οικολογικό (Eco-Friendly). 
- Εύκολο στη χρήση. 
- Υψηλή αποτελεσματικότητα (πιστοποιημένο από Buildcert) 
- Κατάλληλο για όλα τα είδη των συστημάτων θέρμανσης 
 
Το CLEAN 5 απομακρύνει λάσπη και οξείδια μετάλλων από παλαιά εγκατάσταση θέρμανσης ή κλιματισμού. 

• Βελτιστοποιεί  την εξοικονόμηση ενέργειας 
• Αυξάνει τον βαθμό απόδοσης  

 
Οδηγίες χρήσης: 
Πριν από την χρήση βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν περιέχει άλλα χημικά. Εάν δεν είστε σίγουροι αδειάστε το 
σύστημα και γεμίστε ξανά με νερό. 
Το CLEAN 5 πρέπει να κυκλοφορήσει στο δίκτυο για τουλάχιστον 2 ώρες αν χρησιμοποιείτε εξωτερική αντλία ή από 3 
έως 30 ημέρες αν χρησιμοποιείτε την αντλία του λέβητα. 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει το νερό να είναι καθαρό. 
Ξαναγεμίστε το δίκτυο με PROTECT 1 για να αποφύγετε τη διάβρωση, τις επικαθίσεις και το σχηματισμό λάσπης. 
 
∆οσολογία:  
Χρησιμοποιήστε 0,5kg CLEAN 5 για κάθε 100lt νερού (για κατοικία 80-100m2) 
Μικρότερη δοσολογία δεν θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μεγαλύτερη δοσολογία δεν δημιουργεί πρόβλημα. 
 
Περιγραφή της διαδικασίας Βήμα-Βήμα  
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ TOPFLUSH. 
• Πριν από την χρήση βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν περιέχει άλλα χημικά. Εάν δεν είστε σίγουροι αδειάστε το 
σύστημα και γεμίστε ξανά με νερό. 
• Υπολογίστε το δίκτυο ώστε να καθορίσετε την σωστή ποσότητα καθαριστικού CLEAN 5. Μικρότερη δοσολογία δεν 
θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μεγαλύτερη δοσολογία δεν δημιουργεί πρόβλημα. 
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δική σας αντλία ή να προμηθευτείτε το TOPFLUSH.  
• Συνδέστε τους σωλήνες του TOPFLUSH στην είσοδο και στην έξοδο του κυκλοφορητή του λέβητα κατευθείαν 
στην προσαγωγή και επιστροφή του δικτύου. 
• Συνδέστε την πλήρωση νερού του TOPFLUSH σε μία βρύση. 
• Συνδέστε την εκκένωση του νερού του TOPFLUSH σε ένα φρεάτιο. 
• Γεμίστε την δεξαμενή του TOPFLUSH με νερό. 
• Ανοίξτε τις βάνες του λέβητα ώστε να γεμίσουν οι σωληνώσεις και τα σώματα με το καθαριστικό. Εάν το σύστημα 
δεν έχει γεμίσει προσθέστε νερό μέχρι να γεμίσει πλήρως. 
• Βεβαιωθείτε πως έχετε προσθέσει την σωστή ποσότητα CLEAN 5 στην εξωτερική αντλία TOPFLUSH. 
• Εξαερώστε να απομακρυνθεί τυχόν αέρα από τις σωληνώσεις. 
• Ελέγξτε ότι το νερό κυκλοφορεί σε όλο το δίκτυο με δειγματοληπτικούς ελέγχους σε διαφορετικά σώματα με 
μετρητή αγωγιμότητας ή παρατηρώντας την αλλαγή του χρώματος του νερού. 
• Αφήστε το καθαριστικό να κυκλοφορήσει για τουλάχιστον 2 ώρες. 
 
Περιγραφή της διαδικασίας Βήμα-Βήμα  
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 
• Πριν από την χρήση βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν περιέχει άλλα χημικά. Εάν δεν είστε σίγουροι αδειάστε το 
σύστημα και γεμίστε ξανά με νερό. 
• Υπολογίστε το δίκτυο ώστε να καθορίσετε την σωστή ποσότητα καθαριστικού CLEAN 5. Μικρότερη δοσολογία δεν 
θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μεγαλύτερη δοσολογία δεν δημιουργεί πρόβλημα. 
• Προσθέστε το CLEAN 5 στο INJET και συνδέστε το πιεστικό INJET σε ένα σημείο του δικτύου ώστε να γεμίσουν 
οι σωληνώσεις και τα σώματα με το καθαριστικό  
• Αφήστε το καθαριστικό να κυκλοφορήσει για τουλάχιστον από 3 έως 30 ημέρες. 
• Το αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητο από το αν ο λέβητας είναι σε λειτουργία ή όχι. 



ΠΛΥΣΗ  
• Συνδέστε την είσοδο του συστήματος σε μια βρύση (ελάχιστη ροή: 10-12 lt/λεπτό και πίεση μεγαλύτερη από 2bar)  
• Συνδέστε ένα σωλήνα από την επιστροφή του συστήματος σε ένα φρεάτιο.  
• Κλείστε όλα τα σώματα. Αφήστε ανοιχτό μόνο ένα.  
• Ανοίξτε την παροχή του νερού και ελέγξτε το νερό στην εκκένωση. 
• Συνεχίστε την διαδικασία της πλύσης μέχρι το νερό που θα βγει να είναι καθαρό και άχρωμο. 
• Μόλις καθαριστεί κλείστε αυτό το σώμα  και ανοίξτε το επόμενο. 
• Επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να καθαριστούν όλα τα σώματα.  
 
Στοιχεία επισήμανσης και πληροφορίες ασφάλειας: 
Το CLEAN 5 έχει ουδέτερο pΗ. 
Προσέξτε το CLEAN 5 να μην αναμειχθεί με πόσιμο νερό. 
  
Aκολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται επάνω στην συσκευασία. 
 
 
 


