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Kominický čistič komínů - čistící prášek - 1kg

Čistící prášek - nejsnadnější způsob, jak
udržet komín v čistém stavu
391 ks skladem
Čistič komínů je vynikající alternativou pro mechanické čištění. Nejsnadnější způsob jak mít čistý
komín. Výhodné balení čistícího prášku pro čištění komínů.

Kód produktu
Výrobce

791.0000000004
HANSA

Cena

326,70 Kč
270,00 Kč bez DPH

Parametry
Název výrobku

Komínový čistič - prášek

Hmotnost

1 kg / ekonomické balení / 30 čistících dávek

Dávkování

Odměrkou (přiloženou v balení)

Použití

Čištění komínů, kouřovodů, teplovodních
výměníků a topenišť od sazí a dehtu - pro
pevná paliva (dřevo, uhlí)

Detailní popis
Čistič komínů je vynikající alternativou pro mechanické čištění. Nejsnadnější způsob jak mít čistý komín.
Výhodné balení čistícího prášku pro čištění komínů.

Nejsnadnější způsob, jak udržovat komín v čistém stavu - ekonomické balení čističe 1kg.

Saze, pevné a plynné složky, společně s vodní párou představují nebezpečí usazenin v komínech při topení dřevem a uhlím.
HANSA EFFECTIVE SOOT REMOVER se skládá ze speciální směsi krystalů, které mají urychlující účinek na chemické procesy
při rozkládání usazenin ve spalinových cestách. Uvolněná plynná složky zruší vazby v nánosech a poškodí jejich strukturu.
Zůstanou jen křehké zbytky, které postupně odpadávají. Ty které spadnou zpět do ohniště, tak shoří, ostatní najdete ve
vybíracím otvoru komína. Výsledkem je zvýšená účinnost Vašeho krbu a nebo kamen, konstatní tah komína,
snížená spotřeba paliva, zvýšená životnost spalinové cesty a topeniště, zvýšení bezpečnosti celého zařízení.

URČENÍ: Je určen k údržbě současných moderních komínů a kouřovodů. Katalyticky působí na proces spalování / hoření
dříví, zmenšuje vyvíjení sazí
a dehtu. Saze a dehet nashromážděné v komíně se proměňují v lehce se čistící sloučeninu.
PROČ: Živý oheň doma pomáhá k vytvoření tepla a pohodlí. Jenomže v krbu, nebo kamnech oheň nebývá vždycky pěkný a
plameny v komíně mohou
být i nebezpečné. Při spalování dřeva se vytváří tuhé znečisťující látky, a proto se při stálém používání komínu pokrývají jeho
vnitřní stěny nánosem.
Tímto se zhoršuje tah komína a může dojít k vyhoření komína – sazí.
PŘŮBĚH ČIŠTĚNÍ: Čistič je směs speciálních krystalů, které při hoření vytváří aktivní látky, které pokrývají v komíně plochy
shromážděných sazí,
dehtu a jiných nebezpečných látek. Nános se pokrývá aktivní látkou, nahřívá se, vysychá a křehne. Postupně po ztrátě
vlhkosti se uvolní a opadá.
Odstranění nebezpečných látek probíhá ve dvou fázích: Ihned při aplikaci odchází částice spolu s kouřem a odsypávají se.
Další fáze probíhá
během dalšího zatopení v krbu, nebo kamnech. Tato procedura trvá při aktivním používání komína až několik týdnů, kdy
množství nebezpečných
látek v komínu podstatně klesá, a tím také významně klesá možnost vyhoření komínu.
POUŽITÍ ČISTIČE KOMÍNŮ: Čistící prášek vysypat 1. nebo 2. naběračky podle návodu do zařízení (krb, kamna, kotel) a to
tak, že se prášek dává
do rozehřátého spotřebiče, když oheň poklesně, a jen žhne - při velké intezitě hoření by došlo k velmi rychlému spálení a tím
velmi krátkému účinku.
Následně se zařízení opět roztopí větší intenzitou minimálně jedním přiložením.

Na začátku se doporučuje používat prostředek vždy při zapálení ohně. Po deseti použitích prostředek používejte na každé 4
až 5 roztopení zařízení.
DOPORUČUJEME: Pro krbové a kamnové vložky Kobok s výměníkem aplikovat proces 2x za topnou sezónu.

Galerie

