
CZYSZCZENIE I OCHRONA  
DLA SYSTEMÓW  
OGRZEWANIA 

ELEMENTY I ICH FUNKCJE

	C3 CLEANER. Usuwa zanieczyszczenia 
i kamień z nowowykonanej, 
jak i z istniejącej instalacji ogrzewania. 

	C1 INHIBITOR. Długotrwała ochrona termiczna 
przeciw korozji i osadzaniu się kamienia. 
Utrzymuje instalacje ogrzewania w dobrym 
stanie.   

	C3 CLEANER. Łatwy do zaaplikowania. 
Zaczyna działać już w przeciągu zaledwie 
jednej godziny.  

	C1 INHIBITOR. Łatwy do zaaplikowania 
w systemie.  

	C3 CLEANER. Jest kompatybilny z żelazem, 
stalą, stalą nierdzewną, mosiądzem, miedzią, 
aluminium, plastikiem i gumą, w tym zawierają 
się separatory, uszczelki i plastikowe rury.

	C1 INHIBITOR. Jest kompatybilny z żelazem, 
stalą, stalą nierdzewną, mosiądzem, miedzią, 
aluminium, plastikiem i gumą, w tym zawierają 
się separatory, uszczelki i plastikowe rury. 

SERIA 5709

Centralne ogrzewanie: serce całego systemu



03
62

51
9P

L

C3 -CLEANER C1 - INHIBITOR

ZAKRES PRODUKTÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROCEDURA ZASTOSOWANIA INHIBITORA ORAZ ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO W INSTALACJI

KOD ZAWARTOŚĆ DAWKOWANIE ILOŚĆ  
GRZEJNIKÓW

570911 0.5 litra 0.5 litra na 150 
litrów 15

KOD ZAWARTOŚĆ DAWKOWANIE ILOŚĆ  
GRZEJNIKÓW

570912 0.5 litra 0.5 litra na 150 
litrów 15

C3 CLEANER - Usuwa zanieczyszczenia 

Uniwersalny produkt o neutralnym pH, bezpieczny preparat, przeznaczony 
do zastosowania do czyszczenia i uruchamiania nowych instalacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; zastosowanie w instalacjach istniejących pozwala 
na usunięcie zanieczyszczeń i kamienia, co przywraca pełną sprawność układu.
Jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi metalami i materiałami 
stosowanymi w instalacjach grzewczych. 

Wyłącz pompę, zamknij kulowe za-
wory odcinające i opróżnij komorę 
separatora zanieczyszczeń.

Wlej C3 - CLEANER, do komory se-
paratora zanieczyszczeń. 

Pozostaw środek w pracującej  in-
stalacji na godzinę. 
Wyłącz pompę i spuszczaj wodę 
do momentu aż będzie czysta.  

Ponownie zamknij kulowe zawory 
odcinające i wlej C1 - INHIBITOR do 
komory separatora zanieczyszczeń.

Nietoksyczny produkt przeznaczony do ochrony przeciwko korozji i osadzaniu 
się kamienia w systemach ogrzewania. Zapewnia cichą pracę pomp i kotła, 
zabezpiecza odbiorniki ciepła. 
Zmniejsza koszty konserwacji i obniża rachunki za gaz.
Zgodny z wytycznymi VDI2015 dla inhibitorów chemicznych.

C1 INHIBITOR - Chroni przed korozją i osadzaniem się kamienia

Konsystencja płynna

Kolor bursztynowy

Zapach nieznaczny

pH 6 - 8

Gęstość względna 1,10

Rozpuszczalność (w wodzie) Rozpuszczalny w gorącej 
 i zimnej wodzie

Konsystencja płynna

Kolor słomiany

Zapach delikatny aromat

pH 7,5 - 8,5

Gęstość względna 1,07 - 1,13

Rozpuszczalność (w wodzie) Rozpuszczalny w gorącej 
i zimnej wodzie

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W PRODUKTACH  
I ZMIAN ICH DANYCH TECHNICZNYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI  

W JAKIMKOLWIEK CZASIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
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