
Sústavu najskôr vypustite a napustite obyčajnou vodou. Pridajte 1�l prípravku na každých 100�l  vykurovacej vody, a 
to buď cez expanznú nádobu, napúšťací ventil, radiátor alebo pomocou čerpadla. 
Ak tvrdosť vody presahuje 14 °dH (tvrdá voda), zvýšte koncentráciu na 2%, a ak presahuje aj 20 °dH (veľmi tvrdá), 
potom na 3%. Rovnako tak zvýšte koncentráciu, ak je systém silne znečistený kalom.
Vodu s čistiacim prípravkom nechajte cirkulovať, ak možno v teplom okruhu, po dobu 24 hodín (BP 300) / minimálne 
8 dní (BP 400). Čas pôsobenia závisí do značnej miery na stave vykurovacej sústavy. Pri väčších alebo veľmi 
znečistených systémov môže byť potrebné proces opakovať.
Vykurovaciu sústavu vypustite, aby sa odstránili rozpustené zbytky znečistenia a nakoniec ju prepláchnite čistou 
vodou.
Po vyčistení sa odporúča naplniť okruh čistou, podľa potreby upravenou vodou s prídavkom BP 100 PLUS alebo BP 
700A, ktorý vytvorí ochrannú vrstvu a bude brániť usadzovaniu vápenatých sedimentov a korózii.
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BP 400

Čistí a chráni vykurovacie okruhy. Umožňuje rozpustiť 
a následným prepláchnutím odstrániť usadeniny 
hydroxidov železa a horčíka, vápenaté usadeniny, 
rez a kal. Maže ventily a čerpadlá, zlepšuje výmenu 
tepla a vracia vykurovacím okruhom ich pôvodnú 
účinnosť. Pôsobí tiež ako inhibítor korózie už 
prítomné v okruhu. Vďaka svojim vlastnostiam 
zaručuje maximálnu výmenu tepla v okruhu aj vo 
vykurovacích telesách. Vhodný pre systémy staršie 
ako 6 mesiacov.

BP 300
Čistí vykurovacie okruhy od kotolného kameňa, 
vápenatých usadenín, nečistôt, zbytkov po pájkovaní 
a tým obnovuje účinnosť kúrenia. Chráni proti korózii. 
Zníži alebo celkom odstráni hluk od kotla. Ideálne na 
nové (do 6 mesiacov prevádzky) vykurovacie a 
chladiace systémy. Zlučiteľné so všetkými kovmi a 
materiálmi bežne používanými vo vykurovacích 
systémoch.
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