
 
 
 
 
 
 
 
 
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 F9A είναι ένα αλκαλικό καθαριστικό για την αφαίρεση των κατάλοιπων της καύσης σε θάλαμο καύσης 
κατασκευασμένο από χάλυβα ή αλουμίνιο και επαναφέρει την σωστή εναλλαγή θερμότητας. 

• Επαναφέρει την σωστή εναλλαγή θερμότητας 
• Βελτιστοποιεί  την εξοικονόμηση ενέργειας 
• Αυξάνει τον βαθμό απόδοσης 

 
Οδηγίες χρήσης: 
Ψεκάστε το προϊόν απευθείας πάνω στην ψυχρή επιφάνεια προς καθαρισμό ώσπου οι επικαθίσεις να είναι 
εντελώς υγρές.  
Αφήστε το προϊόν να δράσει για 10-20 λεπτά πριν από το βούρτσισμα και το ξέπλυμα.  
Σε περίπτωση επίμονων επικαθίσεων, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού και έπειτα αφήστε τον 
καυστήρα να λειτουργήσει για 1-2 ώρες.  
Στους λέβητες αλουμινίου και όταν αυτό είναι αναγκαίο, εφαρμόζονται επίσης το CLEAN F9 B αφού έχει 
εφαρμοστεί CLEAN F9Α. 
 
∆οσολογία: 
Ψεκάστε το προϊόν απευθείας πάνω στις επικαθίσεις ώσπου να είναι εντελώς υγρές.  
 
Περιγραφή της διαδικασίας Βήμα-Βήμα 
• Αποσυναρμολογείστε τον καυστήρα από τον λέβητα. 
• Συνδέστε τον ψεκαστήρα στο μπουκάλι CLEAN F9 A. 
• Ψεκάστε το προϊόν απευθείας πάνω στην ψυχρή επιφάνεια προς καθαρισμό ώσπου οι επικαθίσεις να είναι εντελώς 
υγρές.  
• Αφήστε το προϊόν να δράσει για 10-20 λεπτά  
• Γεμίστε ένα μικρό πιεστικό ή προμηθευτείτε το INJET για να ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια του λέβητα 
• Σε περίπτωση επίμονων επικαθίσεων, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού με το CLEAN F9 B 
• Αφήστε τον λέβητα να λειτουργήσει για 1-2 ώρες και ελέγξτε το αποτέλεσμα. 
• Για λόγους ασφαλείας μην χρησιμοποιείτε άλλο πιεστικό ψεκαστήρα εκτός από αυτόν που συνοδεύει το προϊόν.  
• Ξεπλύνετε και τον ψεκαστήρα με νερό ώστε να είναι έτοιμος για την επόμενη χρήση. 
 
Στοιχεία επισήμανσης και πληροφορίες ασφάλειας: 
H314 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη και εγκαύματα 
P264 – Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό   
P280 – Να χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας 
 
Aκολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται επάνω στην συσκευασία. 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ – Υδροξείδιο του νατρίου 


