Środki do czyszczenia skraplaczy
AdvancedEngineering

Wysokowydajne środki do usuwania zabrudzeń z jednostek zewnętrznych.

Atesty PZH w stosunku do obecnego ustawodawstwa - Ustawa o substancjach i preparatach
chemicznych, dziennik ustaw 2001 11/84 nie wspomina o atestach PZH, tym samym nie są one
dokumentem wymaganym. Ponadto Ustawa z 30 Sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności zniosła
rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 roku, które było podstawą prawną procedury rejestrowania
przedmiotów użytku PZH.

SuperClean
Wysokowydajny środek do czyszczenia skraplaczy, usuwa odbarwienia na skraplaczach oraz hamuje
przyszłe utlenianie. Działa równie silnie jak środki na bazie kwasów lecz jest bezpieczny w użyciu.
SuperClean jest najsilniejszym środkiem do czyszczenia na rynku. Unikalna receptura sprawia, że
użycie preparatu niesie ze sobą wszystkie korzyści jakie posiadają silne preparaty na bazie kwasów lecz jest znacznie od nich bezpieczniejszy! Wysoko skoncentrowany i bardzo skuteczny bezpiecznie
usuwa szeroki zakres zabrudzeń najczęściej spotykanych w skraplaczach bez ryzyka uszkodzenia, a
jego powierzchnia jest widocznie jaśniejsza i czysta.
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Ilość w opakowaniu: 4 x 5L

●
●
●

Koncentrat
HAZ Transport
Do uzyskania 20L

EasyFoam
Środek w pianie do czyszczenia skraplaczy. Usuwa trwałe zabrudzenia, idealnie działa w przypadku
głębokich wielorzędowych skraplaczy. EasyFoam jest silnym gotowym do użycia środkiem do
czyszczenia skraplaczy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Silny strumień aerozolu oraz
formuła piany aktywnej sprawia, że preparat jest szczególnie polecany w usuwaniu trwałych trudno
usuwalnych zabrudzeń w głębokich zagłębieniach.
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Ilość w opakowaniu: 12 x 500ml
Aerozol
HAZ Transport
Usuwa trwałe zabrudzenia, idealnie działa w przypadku głębokich wielorzędowych skraplaczy

RTU CondenserCleaner
Środek do czyszczenia skraplaczy - gotowy do użycia. Poprawia wydajność energetyczną, nie
wymaga spłukiwania. RTU, to środek idealny do zastosowania jako regularny środek serwisowy. Jest
wysoko skuteczny przy usuwaniu typowych zabrudzeń i pozostałości ze skraplaczy. Produkt jest
biodegradowalny i bezpieczny w użyciu!
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Ilość w opakowaniu: 8 x 1L
Gotowy Do Użycia
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