
/  PRODUS PENTRU ELIMINAREA GUDRONULUI

BISTRE A9 
Produs pudră  destinat reducerii  funinginei şi a gudronului
din centralele şi conductele şemineurilor care funcţionează  
pe bază de lemn sau cărbune.  

Aplicatii  :

-  Creşterea temperaturii suprafeţelor ce trebuie

 
tratate.

-  Aplicaţi doza de produs pe jar ( combustibil ).

-  Reduceţi tirajul la minim pentru a prelungi tratamentul

prin emisia de fum eliberat şi încărcat de produs.

Dozaj :

 

La pliculeţe  : 1 doză pentru 12 până la  45 Kw/h

 

( aceste cantităţi sunt date cu titlu indicativ ). 

Recomandări  : 

Utilizarea  produsul  BISTRE A9  facilitează 

întreţinerea şi buna funcţionare a hornurilor,
 dar nu exclude un hornărit mecanic obligatoriu.

Precauţiuni la utilizare  : 

       BISTRE A9 în cutie este destinat tratamentului 
     preventiv pe termen lung.
    BISTRE A9 este destinat tratamentului curativ 

Rezerve la utilizare   :

Produs rezervat utilizării profesionale conform
instrucţiunilor prezentate.Nu ne asumăm nicio
responsabilitate în caz de utilizare incorectă.

Bucată
Ref. 3260

1 kg

Săculeţ
Ref. 3250

 Tratament regulat Tratament curativ

Şemineuri, sobe  1 doză de 20 cc pe săptămână  1 doză de 20 cc în fiecare zi timp de o săptămână 

Arzătoare 45 Kw/h  10 doze de 20 cc pe săptămână  10 doze de 20 cc în fiecare zi timp de o săptămână

/  PRODUS DESTINAT CENTARALELOR PE PELEŢI

INSERT 9

PELLET A9

Destinat curăţării depunerilor de funingine şi gudron 
de pe geamurile sobelor,  vetrelor,  şemineurilor.

Aplicaţii  : 

-  Produs gata preparat. A se pulveriza sau  a se aplica cu
 pensula pe suprafeţele care trebuie curăţate.

-  Lăsaţil să acţioneze câteva minute, apoi uscaţi suprafaţa
 cu ajutorul unei cârpe sau a unui burete umezit cu apă.

Este condiţionat  în  săculeţ de  40 gr de granule. Împiedică
depunerile de zgură şi desprinde praful de lemn. Tratament
economic, cutia conţine 3 luni de tratament.

Aplicaţii  : 

Pentru o bună curăţare urcaţi în temperatură camera
de combustie iar rezervorul de peleţi să fie practic  gol.

 
 
 

Flacon vaporizator 750 ml
Ref. 3276

/  PRODUS DE CURĂŢARE A VETRELOR, ŞEMINEURILOR PE LEMN

ÎNTREŢINEREA ŞI CONTROLUL COMBUSTIEI 

750
ml

450 gr

Periculos . A se respecta precauţiunile de utilizare.

Utilizare  : 

         Pentru aproximativ 1,5 kg de peleţi vărsaţi 
conţinutul unui săculeţ de PELLET A9.
Amestecaţi ansamblul şi goliţil în rezervorul centralei.

Recomandări  : 

Când amestecul arde, eliberează un fum care atacă
şi dezincrustează rezidurile de zgură,  gudron şi praf 
de lemn. După tratare utilizaţi aparatul dumneavoastră
după recomandările constructorului.

Peericulos . A se respecta precauţiunile de utilizare.

Recomandări  : 

Atenţie la scurgerile încărcate de gudron care pot fi
murdare.

Rezerve către utilizator  : 

Periculos . Respectaţi instrucţiunile date .

Găleată cu 3 săculeţi

Ref. 3280

NOU

02. PRODUSE CHIMICE PENTRU CENTRALE

sub supraveghere.

Utilizarea acestui produs trebuie să fie în 
conformitate cu instrucţiunile date.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform instrucţiunilor.
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