Sp
piroP
Plus Pow
werClean er
pH Neuttraal
ssing
Toepas
SpiroPlus PowerClea
aner is een vloeibaar,
v
hooggec
concentreerd
d reinigingsp
product voor
de verwijdering van ijzervervuiliing en
kalkafze
ettingen uit radiatoren,
r
le
eidingen en
warmtew
wisselaars in
n watervoere
ende
systeme
en.
Door de verwijdering
g van de aan
nwezige
vervuilin
ng worden re
emmingen in
n de leidinge
en
verwijde
erd en wordtt de warmteo
overdracht
maximaa
al gehouden
n. Dit leidt to
ot een
vermindering van he
et energieve
erbruik.
SpiroPlus PowerClea
aner kan toegepast
worden bij alle gebruikelijke me
etalen in
watervoerende syste
emen zoals koolstofstaa l,
galvanis
sch staal, roe
estvrij staal, koper,
koperleg
geringen en aluminium.
SpiroPlus
PowerC
Cleaner
is
s
bovendi en
uitstekend geschikt om gebruiktt te worden bij
een
rreiniging
voorafgaand
d
aan
de
ingebruikname van
n een nieuw
we installattie.
Hierbij
resten
a an
zullen
vo
ooral
de
soldeerv
vloeistoffen, vliegroest en ande
ere
lichte ve
ervuiling effic
ciënt verwijd
derd worden .

Specifiicaties
SpiroPlus PowerClea
aner is samengesteld op
basis van bevochtige
ers en comp
plexanten en
specifiek
k gekozen diispergerende
e stoffen.

Doserin
ng
De aanb
bevolen conc
centratie van
n SpiroPlus
PowerCleaner is 1%, als volume
eprocent voo
or
de reinig
ging van vollledige installaties en
ketels.
Voor ste
erk vervuilde
e systemen kan
k
een
hogere c
concentratie noodzakelijk zijn om ee
en
afdoend resultaat te
e verkrijgen.

e werking va
an het product kan
De reinigende
ersneld word
den door de oplossing te
e
ve
circuleren op normale we rktemperatu
uur, met
ee
en minimale contacttijd van 1 uur, of
o totdat
de
e aanvaardb
bare werking
g van de insttallatie is
be
ereikt.
Na de reinigin
ng dient de i nstallatie ge
eleegd en
ge
espoeld te worden
w
tot he
et water held
der
bllijft, met een
n minimum v
van 3 spoelingen.
Biij ingebruikn
name van de
e gereinigde
in
nstallatie worrdt de toevo
oeging van SpiroPlus
Prrotector geadviseerd om
m nieuwe corrrosie en
ka
alkvorming tegen
t
te gaa
an.

Controle
C
v
SpiroPlu
us PowerClea
aner kan
De werking van
ge
emeten word
den door de bepaling va
an de nog
werkzame actieve
a
besstanddelen in het
in
nstallatiewate
er.

Veiligheids
V
svoorschrif
iften
SpiroPlus Pow
werCleaner iss een ongeva
aarlijk
prroduct. Indie
en er bij geb
bruik toch co
ontact
zo
ou zijn met de
d huid of de
e ogen, is he
et
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 Pow
werCleaner iss beschikbaa
ar in
ve
erpakkingen van 1, 10 e
en 200 liter.

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
evens of van het betreffend
de product zo u worden veroorzaakt.
deze gege
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