EKO HT CLEANER
Υγρό καθαρισμού συστημάτων μεταφοράς θερμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKO HT CLEANER είναι καθαριστικό προϊόν υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για τον
εσωτερικό καθαρισμό των συστημάτων στα οποία χρησιμοποιούνται λάδια μεταφοράς
θερμότητας.
Το EKO HT CLEANER είναι συμβατό με όλα τα λάδια μεταφοράς θερμότητας, ορυκτής ή
συνθετικής βάσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το EKO HT CLEANER βοηθά στην απομάκρυνση εξανθρακωμάτων, προϊόντων οξείδωσης και
γενικά υπολειμμάτων από τα συστήματα μεταφοράς θερμότητας και τις σωληνώσεις,
μειώνοντας έτσι την ανάγκη για μηχανικό καθαρισμό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ




Επιτρέπει την αφαίρεση των αποθέσεων από δυσπρόσιτες περιοχές του συστήματος
μεταφοράς θερμότητας.
Καλύτερη μεταφορά θερμότητας, με τελικό όφελος τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας.
Μείωση του κόστους καθαρισμού των συστημάτων μεταφοράς θερμότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Σαν συντηρητικό σε αναλογία 0,5%, εμποδίζει τον σχηματισμό επικαθήσεων στις
εσωτερικές επιφάνειες του συστήματος.
Πριν από το άδειασμα του συστήματος μεταφοράς θερμότητας, συστήνεται η χρήση
σε αναλογία 1 έως 2% για 8-15 ημέρες και στη συνέχεια το άδειασμα του
συστήματος.

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη
της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ






Το EKO HT CLEANER είναι διαλυτό σε όλους τους τύπους ορυκτών και συνθετικών
λαδιών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε προϊόντα υδατικής βάσης και σε
φωσφορικούς εστέρες.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το σύστημα μεταφοράς θερμότητας λειτουργεί
κανονικά. Απαιτείται όμως τακτική επιθεώρηση των φίλτρων γιατί υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος φραγής από τα υπολείμματα.
Αν έχουν δημιουργηθεί σκληρές επικαθήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να καθαριστεί
με την συγκεκριμένη μέθοδο και είναι πιθανόν να χρειαστεί χημικός ή μηχανικός
καθαρισμός.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Έκδοση 2, 3 Ιανουαρίου 2018
Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη
της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

