
Teljes csomag kondenzációs kazánok égésterében, alumínium vagy rozsdamentes 

acél hőcserélők külső felületén lévő lerakódások eltávolítására.  

Elősegítik az időszakos karbantartási műveletek elvégzését a hőcserélő hatékony 

tisztítása, a hőátadás javítása, valamint a füstgázok és az ebből eredő 

páralecsapódás megfelelő elvezetése érdekében. 

Előnyök: 

✔ Lehetővé teszi az alumínium vagy rozsdamentes acél hőcserélők külső felületének 

tisztítását. 

✔ Gyorsan visszaállítja a hőátadás és a füstgázelvezetés hatékonyságát. 

✔ Többféle hőcserélő konfigurációt képes kezelni. 

✔ Lehetővé teszi a tisztítószer viszkozitásának növelését. 

Tartozékok széles készletét tartalmazza a szervizműveletek optimalizálásához. 

A csomag tartalma: 

- 1 kg-os üveg CLEANEX® OXI A 

- 1 kg -os CLEANEX® OXI B 

- viszkozitásnövelő - 100g 

- szórófej - 2db 

- spray hosszabbítók - 2db 

- ecset - 1db 

- védőmaszk - 1db 

- kesztyű védőfólia - 1 készlet 

- védőfólia - 1 db. 

Ne használjon túlnyomásos vizet az öblítéshez! 

A lerakódások állagától függően szükség lehet a művelet megismétlésére. 

 

A termékeket kizárólag professzionális használatra ajánljuk! 

 

CLEANEX® OXI A – Lúgos tisztítószerkondenzációs kazánok könnyű 

alumíniumötvözetből készült primer hőcserélőinek égésterének tisztítására , 

rozsdamentes hőcserélőkhöz CLEANEX® OXI B semlegesítőként.</b>A lúgos 

tisztítószer speciális korróziógátló anyagokat tartalmaz könnyű ötvözetekhez 

(alumínium vagy alumínium-szilícium). A termék célja a szerves lerakódások és/vagy 

oxidképződmények eltávolítása, amelyek a hőerőművek primer könnyűötvözetű 

alumínium hőcserélőinek külső felületén jelennek meg. 

 

CLEANEX® OXI B – Savas tisztítószer rozsdamentes acél primer hőcserélők 

égésterének tisztítására, valamint semlegesítőként a CLEANEX® OXI A-hoz 

könnyű alumínium ötvözet váltókhoz. 

 A savas tisztítószer speciális korróziógátló anyagokat tartalmaz a rozsdamentes 

acélhoz. A terméket a hőerőművek elsődleges rozsdamentes acél hőcserélőinek külső 

felületén előforduló szerves lerakódások és/vagy oxidképződések eltávolítására 

tervezték. 

* A termékek kizárólag együtt használhatók! 

https://www.chemstal.ro/produse/cleanex-oxi-a-agent-alcalin-curatare-exterior-schimbator-centrale-cu-condensare-LBXCLOA000
https://www.chemstal.ro/produse/cleanex-oxi-b-agent-acid-curatare-exterior-schimbator-caldura-centrale-cu-condensare-LBXCLOB000


 

Használat: 

Alumínium hőcserélőkhöz : 

1.) Tisztítás spray-vel: 

Permetezze a CLEANEX® OXI A-t közvetlenül a tisztítófelületre, amíg teljesen el nem 

fedi az oldat, és hagyja hatni 5-15 percig (a lerakódások konzisztenciájától 

függően). Öblítse le vízzel, és permetezéssel azonnal használja fel a CLEANEX® OXI 

B-t, hagyja hatni 2-3 percig, majd végezze el az utolsó öblítést bő vízzel. 

2.) Kefetisztítás: 

Fokozatosan adja hozzá a viszkózus növesztőszert a CLEANEX® OXI A injekciós 

üveghez, és rázza addig, amíg a két vegyület homogénné válik. Az optimális 

viszkozitás eléréséhez használat előtt várjon 10-15 percig, amíg a reakció 

folytatódik. A terméket ismételt ecsettel vigye fel a tisztítandó felületre, és hagyja 

hatni 5-15 percig, a lerakódások állagától függően. Öblítse le vízzel, és permetezze 

be a CLEANEX® OXI B-t 2-5 percig, mielőtt alaposan öblítse le bő vízzel. 

 

Rozsdamentes acél hőcserélőkhöz : 

Permetezze a CLEANEX® OXI B-t közvetlenül a tisztítófelületre, amíg teljesen el nem 

fedi az oldat, és hagyja hatni 5-15 percig (a lerakódások állagától függően). Öblítse 

le vízzel, és permetezéssel azonnal használja fel a CLEANEX® OXI A-t, hagyja hatni 

2-5 percig, majd végezze el az utolsó öblítést bő vízzel. 

 

 

 


