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Zastosowanie Proporcja Gotowy 
płyn

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

Czyszczenie silnie zabrudzonych 
skraplaczy 1:3 15,2 l

Czyszczenie innych powierzchni bez rozcieńczania 3,8 l

Szczegółowa charakterystyka

Pianowy, kwasowy środek czyszczący i rozjaśniający do 
skraplaczy lamelowych chłodzonych powietrzem, a także do 
innych powierzchni aluminiowych, miedzianych oraz mosiężnych. 
Doskonale nadaje się do mycia elektrofiltrów, które przy 
czyszczeniu tradycyjnym (strumieniem cieczy pod ciśnieniem) 
łatwo mogą ulec uszkodzeniu.

Powierzchniowo aktywna piana dokładnie penetruje przestrzenie 
pomiędzy lamelami. Rozdrabnia wszelkie zanieczyszczenia, 
ograniczające przedmuch powietrza, umożliwiając spłukanie 
ich wodą. Szybko i efektywnie usuwa brud, resztki owadów, trawę, 
puch topoli i inne pyłki roślinne, sierść, pióra, tłuszcze a także nalot 
tlenkowy nawet z najbardziej niedostępnych miejsc. Rozjaśnia 
i nabłyszcza czyszczone powierzchnie. W czasie krótszym niż 5 
minut pozostawia je całkowicie czyste, jasne i lśniące a przy tym 
pozbawione warstwy izolacji cieplnej - poprawiając tym samym 
wydajność wymiennika i korzystnie wpływając na bezawaryjność 
pracy i czas eksploatacji całego układu.

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 parowników i elementów klimatyzacji bytowej. 

Stosowanie

Dostępny w postaci koncentratu. Może być rozcieńczany  
w różnych proporcjach - w zależności od stopnia zabrudzenia 
czyszczonych urządzeń - co zapewnia jego ekonomiczne użycie. 
Przeznaczony do mycia niskociśnieniowego. Wymaga spłukania 
po ok. 5 minutach.

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

Opakowanie

Butla 3,8 l (zbiorcze: 4 butle)

CON-COIL
Bardzo silny preparat do czyszczenia skraplaczy

Działanie 
Czyści, rozjaśnia i nabłyszcza.  
Usuwa brud, kurz, rdzę, tlenki, tłuszcze, smary, kamień, resztki owadów, 
trawę, pióra, sierść, puch topoli i inne cząstki organiczne.

Zastosowanie
Skraplacze lamelowe, elektroniczne filtry powietrza, powierzchnie 
aluminiowe, miedziane oraz mosiężne.

Główne cechy 
• kwasowy, pianowy, o najsilniejszym działaniu
• doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przedmuch 

powietrza


