S
Spiro
oPlus
s Lim
meCle
eane
er
Toepas
ssing
SpiroPlus LimeClean
ner is een vlo
oeibaar,
hooggec
concentreerd
d reinigingsp
product voor
de verwijdering van kalkafzettin
ngen en lichtte
ijzerverv
vuiling uit ra
adiatoren, leiidingen en
warmtew
wisselaars in
n watervoere
ende
systeme
en.
Door de verwijdering
g van de aan
nwezige kalk
k
worden vuilophoping
gen in de leidingen
opgehev
ven en wordtt de warmteoverdracht
maximaa
al gehouden
n. Dit leidt to
ot een
vermindering van he
et energieve
erbruik.
SpiroPlus LimeClean
ner kan toegepast worde
en
bij alle g
gebruikelijke
e metalen in een
verwarm
mingsysteem
m, zoals kools
stofstaal,
galvanis
sch staal, roe
estvrij staal, koper,
koperleg
geringen en aluminium. Bij
aanwezigheid van alluminium die
ent de
contacttijd wel bepe
erkt te worde
en tot een
maximum van 2 uurr.
SpiroPlus LimeClean
ner mag ook gebruikt
worden voor de rein
niging van
drinkwatterapparaten
n, maar een goede
spoeling
g is noodzake
elijk voordatt het systeem
m
opnieuw
w in gebruik wordt
w
genom
men.

Specifiicaties
SpiroPlus LimeClean
ner is samengesteld op
basis van organische
e zuren. Hett product
werkt op
p basis van vergassing,
v
waardoor
w
err
geen kalkdelen achtterblijven.

Doserin
ng
bevolen conc
centratie van
n SpiroPlus
De aanb
LimeClea
aner is 10 %,
% als volumeprocent,
voor de reiniging van installaties
s en ketels,
en een c
concentratie van 50 % voor
v
de
reiniging
g van drinkw
waterapparatten.
De reinig
gende werking van het product
p
kan
versneld
d worden doo
or verwarming van de
circulere
ende oplossin
ng, maar de temperatuu
ur
mag niet boven 60 °C
° komen.
Na de re
einiging dient de installatie volledig
afgetaptt en gespoeld
d te worden tot het wate
er

elder en pH neutraal wo rdt, met een
n
he
minimum
m
van
n 3 spoelinge
en.
Het afgelaten water dientt eerst opgev
vangen
en
n geneutralis
seerd te worrden voordatt het
na
aar het riool gespuid wo
ordt.
Natriumcarbonaat kan ge
ebruikt worde
en als
pH
H neutralisattiemiddel.
Drinkwatersys
stemen dien
nen minstens
s 5 maal
ge
espoeld te worden
w
voord
dat ze opnieuw in
ge
ebruik worde
en genomen
n.
Biij ingebruikn
name van de
e gereinigde
in
nstallatie worrdt de toevo
oeging van SpiroPlus
Prrotector geadviseerd om
m nieuwe
ka
alkvorming en
e corrosie ttegen te gaa
an. Dit is
niiet van toepa
assing voor drinkwaterap
pparaten.

Controle
C
De werking va
an SpiroPluss LimeCleane
er kan
ge
econtroleerd
d worden doo
or regelmatig de pHwaarde van de oplossing te bepalen. Indien
de
e pH-waarde
e hoger kom
mt te liggen dan
d
4,0,
diient extra Sp
piroPlus Lime
eCleaner
to
oegevoegd te
e worden.

Veiligheids
V
svoorschrif
iften
SpiroPlus LimeCleaner is e
een ongevaa
arlijk
prroduct. Indie
en er bij geb
bruik toch co
ontact
zo
ou zijn met de
d huid of de
e ogen is het
ra
aadzaam ove
ervloedig te spoelen mett water.
Zo
oals altijd bij toevoeging
gen advisere
en we bij
ge
ebruik gesch
hikte kleding
g, handschoe
enen en
ee
en bril te dra
agen.

Verpakking
V
g
SpiroPlus LimeCleaner is beschikbaarr in
ve
erpakkingen van 1, 2½, 10 en 60 lite
er.

Opmerking
O
gen
Vo
oor meer infformatie kun
nt u contact
op
pnemen mett Spirotech b
bv.

Alle gegeven informatie is correct vo
olgens onze h
huidige kennis. Geen enkele
e aanwijzing, ssamenstelling of
toepassin
ng hierin besch
hreven heeft de
d bedoeling bestaande patenten te sche
enden. Niets h
hieruit mag zo
onder
onze toes
stemming ove
ergenomen en/of vermenigv
vuldigd worde
en. Het blijft de
d verantwoorrdelijkheid van
n de
gebruikerr te controlere
en of dit produ
uct geschikt iss voor aanwen
nding in de vo
oorziene toepa
assing. Wij kunnen dan
ook geen enkele aansp
prakelijkheid aanvaarden
a
vo
oor schade, van welke aard
d ook, welke d
door het gebru
uik van
deze gege
evens of van het betreffend
de product zo u worden veroorzaakt.
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