Spir
roPlu
us Pr
rotector
Toepas
ssing
SpiroPlus Protector is
i een vloeib
baar, zeer
geconcentreerd prod
duct om watterdragende
systeme
en te behand
delen. Het be
eschermt
tegen ka
alkaanslag en voorkomt roest.
SpiroPlus Protector is
i bij uitstek
k geschikt om
m
boilers, radiatoren en
e warmtewisselaars in
waterdra
agende syste
emen te bes
schermen. H et
product voorkomt ro
oest aan alle
e metalen die
e
maal gespro
oken in
zich norm
verwarm
mingssystemen bevinden
n, zoals
carbonsttaal, roestvrrij staal, koper,
koperleg
geringen en aluminium. Dit voorkom
mt
de ontwikkeling van roestbezink
ksel in het
systeem
m en voorkom
mt derhalve verstopping
v
van bedieningsklepp
pen, buizen en
e radiatore n.
SpiroPlus Protector voorkomt
v
he
et keteleffectt
in de boiler, wat hett rendement verhoogt en
n
energieb
besparend werkt.
w
Ook worden de
onderho
ouds- en repa
aratiekosten
n verlaagd en
n
de leven
nsduur van het
h systeem verlengd.

Specifiicaties
SpiroPlus Protector is
i samenges
steld uit
speciaal geselecteerrde stabilisattie- en
kristalstructuurverniietigende po
olymeren,
organisc
che roestrem
mmers en een
an
penetree
ermiddel. De
e pH-neutrale werking va
het prod
duct vernietig
gt de kristalstructuur va
an
de minerale zouten en zorgt erv
voor dat deze
e
in het water blijven zweven. De kunnen
vervolge
ens gemakke
elijk verwijde
erd worden
zonder d
dat ze neerslaan.
Gebruik van SpiroPlu
us Protector beschermt
de efficië
ënte werking
g van het sy
ysteem en
voorkom
mt de vormin
ng van koude
e zones in
radiatore
en en ratelgeluiden in de
e boiler.

Om effectieve
e beschermin
ng tegen roe
est te
waarborgen, wordt
w
aanbe
evolen om
on
nbehandelde
e en vervuild
de systemen eerst te
re
einigen met SpiroPlus Po
owerCleaner of
SpiroPlus LimeCleaner. De
e aanwezigh
heid van
ve
erontreinigende stoffen zzal de
be
eschermende werking va
an SpiroPlus
s
Prrotector erns
stig in de we
eg staan.

Aanwijzing
A
gen voor g
gebruik
Ziie het boekje
e op de verp
pakking.

Controle
C
U kunt de werking van Sp
piroPlus Prottector
co
ontroleren do
oor de aanw
wezigheid van een
ov
vermaat aan
n actieve con
ncentraties te
be
epalen. Voorr deze contro
ole kan gebrruik
ge
emaakt word
den van de S
SpiroPlus Pro
otector
Sttrips. We adviseren om het actieve product
ja
aarlijks te controleren.

Veiligheid
V
SpiroPlus Prottector is een
n veilig produ
uct. Het
is desondanks
s verstandig om tijdens het
werken met toevoegingen
n, zoals dit product,
p
altijd beschermende klediing, handsch
hoenen
en
n een besche
ermbril te drragen. Spoel huid en
og
gen met ove
ervloedig watter als deze in
aa
anraking kom
men met hett product.

Verpakking
V
g
krijgbaar in
SpiroPlus Prottector is verk
po
olyethyleen containers v
van 1, 2½ en 10 liter.

Opmerking
O
gen
Neem voor meer informattie contact op
o met
Spirotech bv.

Doserin
ng
De aanb
bevolen conc
centratie van
n SpiroPlus
Protecto
or is 1% v/v. Dit houdt in
n dat 1 liter
voldoend
de is om een
n standaard
thuisverrwarmingssysteem van maximaal
m
10
0
radiatore
en effectief te
t bescherm
men.
Alle inform
matie die hierr geboden worrdt, is volgenss onze huidige
e kennis correct. Geen van de aanwijzing
gen,
samenste
ellingen of toe
epassingen die
e hier beschre
even worden, zijn bedoeld om
o inbreuk te maken op be
estaande
octrooien
n. Niets in deze documentattie mag zonde
er toestemmin
ng gekopieerd en/of gerepro
oduceerd worrden. De
gebruikerr blijft verantw
woordelijk voo
or de controle van geschiktheid van dit product
p
voor d
de bestemde
toepassin
ng. Wij aanvaa
arden dan ook
k geen aansprrakelijkheid vo
oor welke schade dan ook a
als gevolg van
n het
gebruik v
van deze gege
evens of het betreffende pro
oduct.
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