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TÖKÉLETES KÉMIA

SPIROPLUS: ÖBLÍTŐSZEREK ÉS
ADALÉKOK FŰTŐ, HŰTŐ ÉS
FOLYAMAT -BERENDEZÉSEK
SZÁMÁRA
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Tökéletes kémia

Átfogó megoldások

A SpiroPlus öblítőszerek és adalékanyagok lényege, hogy csúcskondícióba hozzák
és abban is tartsák a berendezésben áramló folyadékot, és magát a berendezést is.
A modern készülékek jóval érzékenyebbek a berendezésben áramló víz
összetételére és minőségére. Maguk a kazángyártók is követelményeket
támasztanak a vízminőség elé a garanciális feltételekre vonatkozóan. A megfelelő
lég- és vízleválasztással a meglévő és újonnan építendő berendezésekben egyaránt
áthidalhatók és megelőzhetők a lehetséges problémák. A Spirotech termékeinek
kombinálásával létrehozhatjuk a "tökéletes kémiát"!

A Spirotech az átfogó megoldások nagy
választékát ajánlja a fűtési, hűtési, klíma
valamint az ipari rendszerek számára:
kiegészítők, adalékok és tanácsok, a
berendezésben használt folyadék optimális
működéséért és minőségének megőrzéséért.
Ezek a termékek és szolgáltatások segítenek
csökkenteni karbantartási költségeket, növelik
a rendszer élettartamát, és kiküszöbölik a
hibás működést. Ugyanakkor javítják a
berendezés hatékonyságát és csökkentik
energiafogyasztását. Ezen átfogó megoldások
alkalmazásával megkönnyíthetjük a tervezés,
kivitelezés, beüzemelés és a beállítás
folyamatát.

SpiroPlus Mild Cleaner
Szennyeződés-oldó

(öblítőszer, semleges pH értékkel)
Minden berendezésben keletkezik
szennyeződés, aminek kellemetlen és
költséges következményei lehetnek.
A SpiroPlus Mild Cleaner eltávolítja a
könnyű szennyeződéseket lerakódásokat a
radiátorokból, vezetékekből és
hőcserélőkből. Kiválóan alkalmas új
berendezések használatba vétele előtt.
Elöregedett és erősen szennyezett
rendszerek esetén javasolt a SpiroPlus
Power Cleaner használata.
Keverési arány 1%

SpiroPlus Power Cleaner
Szennyeződés-oldó

(öblítőszer, semleges pH értékkel)
A berendezésben összegyűlő szennyeződés
hátrányosan befolyásolja a megtérülést.
A SpiroPlus Power Cleaner erős öblítőszer,
amely fellazítja és eltávolítja a makacs
szennyeződéseket és lerakódásokat. Ez a
tisztítószer többek között acél, sárgaréz,
réz, műanyag, kender és folyékony
tömítéssel rendelkező rendszerek esetében
is alkalmazható.
Keverési arány 1%

SpiroPlus Lime Cleaner
Vízkőoldó (öblítőszer)

A vezetékes víz mindig tartalmaz vízkövet. Ez
a vezetékekben és a berendezés egyes
elemeiben történő lerakódáshoz vezet.
A SpiroPlus Lime Cleaner hatékony eszköz a
vízkőlerakódások eltávolítására. Valamennyi
berendezés és készülék esetén alkalmazható,
amelyben víz áramlik, például:
• kazánok és berendezések központi fűtéshez
(keverési arány: 10%)
• bojlerek, kályhák stb.
(keverési arány: 50%)

SpiroPlus Sealer

SpiroPlus Protector
Korrózióvédő

Fagyálló

Még a legjobban telepített berendezésnél is
előfordulhat kisebb szivárgás. Ennek során
levegő jut a rendszerbe, vagy folyadék
távozhat a kapillárisokon keresztül.
A SpiroPlus Sealer megmarad a molekuláris
terekben, és védőbevonatot képez a
berendezés teljes belső felületén. A
SpiroPlus Sealer jól bevált szer egyebek
mellett padlófűtés-rendszerek gázszivárgásmentesítésére.

SpiroPlus Protector meggátolja a vízkő
lerakódását és a korróziót a rendszerben
előforduló általánosan használt fémeknél,
mint például, acél, réz, aluminium.
Meggátolja a szelepek, csövek és radiátorok
eldugulását. A védelem szintje
ellenőrizhető egy speciális ellenőrző csíkkal.

Különösen a fűtő és hűtő rendszerek
telepítéséhez fejlesztve. Stabilizálja és
gondoskodik a korrózió védelemről.
SpiroPlus AntiFreeze HC alkalmas továbbá
padlófűtéses rendszerek csöveihez és
polyethylene csövekhez is.

Keverési arány 1%

25% -10°C hőmérsékletig nyújt védelmet
35% -17°C hőmérsékletig nyújt védelmet
40% -22°C hőmérsékletig nyújt védelmet
50% -35°C hőmérsékletig nyújt védelmet

Szivárgás ellen

SpiroPlus AntiFreeze HC

Keverési arány 0.4%

"Méretre szabott"
Egyedi alkalmazások esetén "testre szabott"
megoldásokat állítunk össze. Szakértőink
valamennyi helyzethez a legjobb tanáccsal
látják el Önt.

Öblítő csatlakozó
Speciális öblítő csatlakozó telepíthető a
SpirTrap MB2 alapjához.

SpiroPlus termékek áttekintése
Mennyiség

Cikkszám

SpiroPlus Mild Cleaner szennyeződés-oldó (öblítőszer, semleges pH értékkel)

1 liter

CD001

SpiroPlus Mild Cleaner szennyeződés-oldó (öblítőszer, semleges pH értékkel)

2.5 liter

CD0025

SpiroPlus Mild Cleaner szennyeződés-oldó (öblítőszer, semleges pH értékkel)

10 litre

CD010

SpiroPlus Power Cleaner szennyeződés-oldó (öblítőszer, semleges pH értékkel)

1 liter

CC001

SpiroPlus Power Cleaner szennyeződés-oldó (öblítőszer, semleges pH értékkel)

10 liter

CC010

SpiroPlus Power Cleaner szennyeződés-oldó (öblítőszer, semleges pH értékkel)

200 liter

CC200

SpiroPlus Lime Cleaner vízkőoldó (öblítőszer)

1 liter

CL001

SpiroPlus Lime Cleaner vízkőoldó (öblítőszer)

2.5 liter

CL0025

SpiroPlus Lime Cleaner vízkőoldó (öblítőszer)

10 liter

CL010

SpiroPlus Lime Cleaner vízkőoldó (öblítőszer)

60 liter

CL060

SpiroPlus Sealer Szivárgás ellen

1 liter

CS001

SpiroPlus Sealer Szivárgás ellen

2.5 liter

CS0025

SpiroPlus Sealer Szivárgás ellen

10 liter

CS010

SpiroPlus Protector Korrózióvédő

1 liter

CH001

SpiroPlus Protector Korrózióvédő

2.5 liter

CH0025

SpiroPlus Protector Korrózióvédő

10 liter

CH010

SpiroPlus AntiFreeze HC Fagy elleni védelem

2.5 liter

CA0025/A10

SpiroPlus AntiFreeze HC Fagy elleni védelem

10 liter

CA010/A10

SpiroPlus AntiFreeze HC Fagy elleni védelem

60 liter

CA060/A10

SpiroPlus AntiFreeze HC Fagy elleni védelem

200 liter

CA200/A10

1

CTF075

Öblítő csatlakozó

SPIROLIFE
Kivételes garancia

SPIRO

A Spirotech egyedülálló
garanciális feltételei!
Sárgaréz termékek ≤ 110°C: 20 év
Acél és sárgaréz
termékek > 110°C:
5 év

KIVÉTELES
GARANCIA

Vákuumos gázmentesítők: 2 év
Feltételek:
A termékek megfelelő kiválasztása, telepítése,
karbantartása és alkalmazása az előírásainkkal,
adatlapjainkkal és kézikönyveinkkel összhangban. A
normál kopás nem képezi a garancia részét. Lásd az
általános értékesítési és szállítási feltételeinket.

Spirotech: kiegészítők, adalékok és tanácsok
A Spirotech innovatív, átfogó megoldásokat gyárt és fejleszt ki a folyadékok szabályozására a fűtési,
hűtési, klíma, valamint az ipari rendszerek számára. Termékeink és szolgáltatásaink eredménye a hibás
működés és az elhasználódás csökkentése. Ennek eredménye, hogy kevesebb karbantartás szükséges, nő
a hatékonyság, és csökken az energiafogyasztás.
A Spirotech-et jogosan tartják világelsőnek ezen a szakterületen. A minőségre,
termékfejlesztésre és folyamatjavításra fektetett hangsúlynak köszönhetően, a Spirotech
termékeket ajánlják a fűtési rendszer alkatrészeket gyártó piacvezetők.
A terjedelmes, nemzetközi beszállítók hálózatának köszönhetően, naponta sok felhasználó
élvezheti világszerte a termékeink és szolgáltatásaink előnyeit.

Spirotech bv
PO Box 207
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0)492 578 989
F +31 (0)492 541 245
info@spirotech.nl
www.spirotech.com

Spirotech UK Ltd.
PO Box 818 Altrincham
Cheshire, WA15 5GZ
T +44 (0)208 451 3344
F +44 (0)208 451 3366
info@spirotech.co.uk
www.spirotech.co.uk
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