
 
 
 
 
 
 
 
 
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 BOILER επαναφέρει την σωστή εναλλαγή θερμότητας στο λέβητα και απομακρύνει τα οξείδια μετάλλων και 
τις επικαθίσεις αλάτων από το πρωτεύον κύκλωμα των παραδοσιακών ή/και συμπύκνωσης λεβήτων. 
• Επαναφέρει την σωστή εναλλαγή θερμότητας 
• Μειώνει τον θόρυβο 
• Βελτιστοποιεί  την εξοικονόμηση ενέργειας 
• Αυξάνει τον βαθμό απόδοσης 
 
Οδηγίες χρήσης: 
Προσθέστε το CLEAN BOILER σε εξωτερική αντλία. Γεμίστε το δοχείο με νερό και συνδέστε το με την είσοδο και έξοδο 
του λέβητα. Αφήστε το προϊόν κυκλοφορήσει στο εσωτερικό του λέβητα από 2 έως 8 ώρες με τον κυκλοφορητή του 
λέβητα. 
Χρησιμοποιώντας 1kg CLEAN BOILER με 1 έως 3 ώρες κυκλοφορίας, επιτυγχάνεται η μείωση του θορύβου του λέβητα 
και η απομάκρυνση του 30-60% των επικαθίσεων. 
Για να αποφευχθεί ο εκ νέου σχηματισμός επικαθίσεων, καθαρίστε το δίκτυο με CLEAN 5 και γεμίστε το με PROTECT 1 
ως προστατευτικό. 
 
∆οσολογία: (10-20%)  
Χρησιμοποιήστε 1-2Kg CLEAN BOILER σε εξωτερική αντλία 6lt. 
Μικρότερη δοσολογία δεν θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.  
Μεγαλύτερη δοσολογία δεν δημιουργεί πρόβλημα.  
 
Περιγραφή της διαδικασίας Βήμα-Βήμα 
• 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 BOILER. Μικρότερη δοσολογία 
δεν θα έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μεγαλύτερη δοσολογία δεν δημιουργεί πρόβλημα. 
• Βεβαιωθείτε πως έχετε προσθέσει την σωστή ποσότητα CLEAN BOILER στην εξωτερική αντλία και συμπληρώστε τοπ 
αντίστοιχο νερό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δική σας αντλία ή να προμηθευτείτε το B-TANK.  
• To CLEAN BOILER δεν περιέχει E.D.T.A., δεν διαβρώνει ή επιβαρύνει φλάντζες, μέταλλα ή πλαστικά μέρη.  
• Συνδέστε την εξωτερική αντλία σας ή το B-TANK στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα. 
• Ανοίξτε την βάνα του λέβητα ώστε να γεμίσουν οι σωληνώσεις με το καθαριστικό. 
• Εξαερώστε να απομακρυνθεί τυχόν αέρα από τις σωληνώσεις. 
• Ελέγξτε η πίεση να είναι μεταξύ 1 και 1,5 bar. 
• Ενεργοποιήστε τον κυκλοφορητή του λέβητα 
• Αφήστε το καθαριστικό να κυκλοφορήσει για 4 έως 8 ώρες. 
• Κατά τον καθαρισμό είναι δυνατή η παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. 
• Ανοίξτε μια βρύση μετά από 15-30 λεπτά για να καθαριστεί και ο δευτερεύων εναλλάκτης. 
• Αδειάστε το καθαριστικό.  
• Ξεπλύνετε με νερό και γεμίστε την εγκατάσταση. 
 
Στοιχεία επισήμανσης και πληροφορίες ασφάλειας: 
H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 
P264 – Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό P280 – Να χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας 
Aκολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται επάνω στην συσκευασία. 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ – Κιτρικό οξύ 


