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Reiniging en bescherming voor verwarmingsinstallaties

• Geschikt voor nieuwe en bestaande hoge- en lage temperatuur cv-installaties.

• Geschikt voor alle soorten materialen en componenten die in verwarmings- en koelinstallaties worden 
gebruikt.

• Eenvoudig te doseren en aan installaties toe te voegen dankzij de Caleffi vuilafscheiders.

• Voor het behoud van een efficiënte installatie, betere thermische opbrengst en lagere onderhoudskosten.
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CHEMISCHE TOEPASSINGSMIDDELEN IN SPUITBUS (ONDER DRUK)

NASLAGDOCUMENTATIE

Serie 5709 - Technische brochure 01345

C3 CLEANER
art. 570911
Verwijdert slib, kalk, vuil en 
afzettingen uit bestaande 
verwarmingsinstallaties en 
maakt het mogelijk nieuwe 
installaties in gebruik te 
nemen volgens de vereiste 
normen.

C3 FAST CLEANER
art. 570915 
Verwijdert slib, kalk en vuil 
uit bestaande cv-installa-
ties en maakt het mogelijk 
nieuwe installaties in 
gebruik te nemen volgens 
de vereiste normen.

C1 INHIBITOR
art. 570916
Beschermt hoge- en 
lage temperatuur 
verwarmingsinstallaties 
langdurig tegen corrosie 
en afzettingen.

C7 BIOCIDE 
art. 570913
Dit is een zeer effectieve 
biocide voor de preventie 
en controle van microbiële 
groei gericht op een breed 
spectrum van bacteriën en 
andere micro-organismen 
die aanwezig zijn in laag-
temperatuur cv-water.

Voeg in laag-temperatuur instal-
laties ook C7 BIOCIDE toe.

Voeg in installaties met kleine 
lekkages ook C4 LEAK SEALER 
toe.

C1 INHIBITOR
art. 570912 
Beschermt hoge- en lage 
temperatuur verwarmings- 
en koelinstallaties 
langdurig tegen corrosie 
en afzettingen.

C4 LEAK SEALER
art. 570914
Dit is een vloeibaar 
afdichtingsmiddel dat 
microbreuken en niet goed 
afgedichte verbindingen 
kan afdichten, zeer efficiënt 
tegen ontoegankelijke 
capillaire lekkages.

Draai de kogelafsluiter (bij uitgeschakelde installatie) dicht, tap het water af uit de vuilafscheider en voeg 
C3 CLEANER toe. Laat de vloeistof minstens 1 uur (T > 50 °C), 4 uur (30 °C < T < 40 °C), of tot 1 week bij 
koud water circuleren. Tap het door de vuilafscheider verzamelde vuil af en voeg C1 INHIBITOR toe.
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