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CON-COIL
Bardzo silny preparat do czyszczenia skraplaczy

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zakres stosowania

Sposób użycia:

Kwasowy środek o działaniu czyszczącym, rozjaśniającym i nabłyszczającym do skraplaczy 
lamelowych, elektronicznych filtrów powietrza a także innych powierzchni aluminiowych, 
miedzianych oraz mosiężnych. Szybko i skutecznie usuwa brud, organiczne cząstki stałe (owady, 
trawę, puch topoli i inne pyłki roślinne, sierść, pióra itp.) a także nalot tlenkowy nawet z najbardziej 
niedostępnych miejsc. 

Przy stosowaniu zgodnie z instrukcją nie powoduje żadnych uszkodzeń czyszczonych powierzchni 
i może być bezpiecznie używany na aluminium oraz miedzi. Nie może być stosowany do mycia 
parowaczy i elementów klimatyzacji bytowej!

• jednostkowe: butla 3,8 l

• zbiorcze: 4 butle

1. Założyć ubranie kwasoodporne, rękawice oraz okulary ochronne.
2. Rozcieńczyć w stosunku 1 część koncentratu na 5 części wody (dla większości zastosowań). W razie silniejszego zabrudzenia można 

rozcieńczać w stosunku 1 część koncentratu na 3 części wody. 
3. Nie spryskiwać pod wiatr. Nie używać wysokociśnieniowych urządzeń myjących!
4. Wyłączyć układ chłodniczy i wszystkie wentylatory.
5. Spryskiwać wymiennik pod niskim ciśnieniem przy pomocy urządzenia, którego wszystkie elementy są odporne na działanie kwasu.
6. Pozostawić pianę na mytych powierzchniach na 5 minut.
7. Aby zapobiec powstawaniu oparów wewnątrz pomieszczeń, należy myte powierzchnie spłukiwać wodą pod niskim ciśnieniem, 

przynajmniej 2 razy lub do czasu aż piana zniknie.

1. Użyć preparatu w postaci nie rozcieńczonej.
2. Odczekać 5 minut od chwili naniesienia koncentratu a następnie zmyć wodą pod niskim ciśnieniem.

Zastosowanie Proporcja Ilość gotowego płynu

Czyszczenie lekko i średnio zabrudzonych skraplaczy 1:5 22,8 l

Czyszczenie silnie zabrudzonych skraplaczy 1:3 15,2 l

Czyszczenie innych powierzchni bez rozcieńczenia 3,8 l

Rozcieńczanie koncentratu Con-Coil oraz uzyskiwane ilości gotowego do użycia preparatu:

Szczegółowe informacje na temat własciwości oraz zagrożeń, jakie stwarza produkt 
znajdują się w karcie charakterystyki.

Dodatkowe informacjeOpakowania

SKRAPLACZE LAMELOWE

POZOSTAŁE POWIERZCHNIE


