Cleaner F5: Velmi účinný neutrální čistič silně
zanesených a znečistěných topných systémů
Před aplikací Cleaneru F5 topný systém vypusťte
a znovu naplňte. Jedna nádobka o 280 ml ošetří
100 litrů. Pozor: Cleaner F5 je klasifikován jako
bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií.
V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená
místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Nádoba pod stálým tlakem. Chraňte
před slunečním zářením a nevystavujte teplotám
přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a
nevhazujte do ohně ani po použití.
Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému
nebo přes radiátor dle obrázkového návodu.
Nemíchejte F5 Cleaner s jinými chemikáliemi.
Nechte cirkulovat alespoň 1 hodinu při normální
provozní teplotě systému. Potom systém vypusťte a
nejméně 2x propláchněte. Po aplikaci nalepte štítek
z víčka nádobky na kotel. Po napuštění systému
doporučujeme použít pro ochranu F1 Protector.
DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz
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Nemíchejte F5 Cleaner s jinými chemikáliemi.
Nechte cirkulovat alespoň 1 hodinu při normální
provozní teplotě systému. Potom systém vypusťte a
nejméně 2x propláchněte. Po aplikaci nalepte štítek
z víčka nádobky na kotel. Po napuštění systému
doporučujeme použít pro ochranu F1 Protector.
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