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SpiroPlus MildCleane
er is een vloeibaar,
hooggec
concentreerd
d neutraal
reiniging
gsproduct vo
oor de verwijjdering van
ijzerverv
vuiling en ka
alkafzettinge
en uit
radiatore
en, leidingen
n en warmte
ewisselaars i n
verwarm
mingsysteme
en.
Door de verwijdering
g van de aan
nwezige
vervuilin
ng worden re
emmingen in
n de leidinge
en
voorkom
men en is de warmteoverrdracht
maximaa
al. Dit leidt tot
t een verm
mindering va n
het enerrgieverbruik..
SpiroPlus MildCleane
er kan toege
epast worden
n
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.
SpiroPlus MildCleane
er is bovendien uitsteken
nd
geschiktt om gebruik
kt te worden bij een
reiniging
g voorafgaan
nd aan de ingebruikname va
an een nieuw
we installatie
e. Hierbij
zullen vo
ooral de restten aan
soldeerv
vloeistoffen, vliegroest en andere
lichte ve
ervuiling effic
ciënt verwijd
derd worden .

De reinigende
e werking va
an het product is
efffectiever op
p normale we
erktemperatuur.
Ec
chter, we ad
dviseren een
re
einigingstemperatuur nie
et hoger dan
n de
werktemperattuur zodat h
het product
ge
edurende lan
ngere tijd in het systeem
m kan
bllijven. Geadv
viseerd word
dt een minim
male
co
ontacttijd van 1 tot 7 da gen, of totdat een
aa
anvaardbare
e werking va n de installa
atie
be
ereikt is.
Na de reinigin
ng dient de i nstallatie lee
egge
elaten en ge
espoeld te wo
orden tot da
at het
in
nstallatiewate
er helder is, met minima
aal 3
sp
poelingen.
Het te spuien water behoe
eft geen
ne
eutralisatie en
e kan in he
et riool geloo
osd
worden. Hierd
door is het g
gemakkelijk in
ge
ebruik en ve
ereist weinig handelingen
n.
Biij de ingebru
uikname van
n de gereinig
gde
in
nstallatie worrdt toevoegin
ng van Spiro
oPlus
Prrotector geadviseerd om
m nieuwe corrrosie en
ka
alkvorming tegen
t
te gaa
an.

Controle
C

Voor verrouderde en sterk vervuilde systeme
en
is het ad
dvies gebruik
k te maken van
v
Spiroplu
us
MildClea
aner

De werking va
an SpiroPluss MildCleaner kan
ge
emeten word
den door de bepaling va
an de nog
werkzame acttieve bestan ddelen in he
et
in
nstallatiewate
er.

Specifiicaties

Veiligheids
V
svoorschrif
iften

SpiroPlus MildCleane
er is sameng
gesteld op
basis van specifiek gekozen
g
stab
biliserende e
en
kristalgrroeistorende polymeren, hoogactieve d
dispersiemid
ddelen en ee
en penetrant .
Het prod
duct zal op een
e
pH-neutrrale manier
bestaand
de minerale en organische
afzetting
gen losmake
en, opnieuw in oplossing
brengen en deze in suspensie ho
ouden in hett
water. H
Hierdoor kunnen deze ee
envoudig
afgevoerrd worden.

SpiroPlus Mild
dCleaner is e
een ongevaarlijk
prroduct. Indie
en er bij geb
bruik toch co
ontact
zo
ou zijn met de
d huid of de
e ogen, word
dt
ge
eadviseerd om
o overvloed
dig te spoele
en met
water.
Zo
oals gebruikelijk met ad ditieven adv
viseren
we gepaste klleding, hand
dschoenen en
n een
brril te dragen bij gebruik..

Doserin
ng
De aanb
bevolen conc
centratie van
n SpiroPlus
MildClea
aner is 1 %, als volumep
procent voor
de reinig
ging van vollledige installaties en
ketels.
Voor ste
erk vervuilde
e systemen kan
k
een
hogere c
concentratie noodzakelijk zijn voor
een afdo
oend resultaat.

Verpakking
V
g
SpiroPlus Mild
beschikbaar in
dCleaner is b
ve
erpakking va
an 1, 2½ en 10 liter.

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

Alle gegeven
n informatie is co
orrect volgens onz
ze huidige kennis.. Geen enkele aanwijzing, samensttelling of toepassi ng hierin beschre
even heeft de
bedoeling be
estaande patenten
n te schenden. Nie
ets hieruit mag zo
onder onze toestemming overgenom
men en/of vermen
nigvuldigd worden. Het blijft de
verantwoord
delijkheid van de gebruiker
g
te contrroleren of dit prod
duct geschikt is voor aanwending in de voorziene tooepassing. Wij kun
nnen dan ook
geen enkele
e aansprakelijkheid
d aanvaarden voo
or schade, van we
elke aard ook, we
elke door het gebruik van deze geg
gevens of van he
et betreffende
product zou worden veroorzaa
akt.
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