odstráni dechty a sadze
vyčisti spotrebič a komín
zamedzí vzniku požiaru v
komíne
znižuje spotrebu dreva
zvyšuje účinnosť
predlžuje životnosť
spotrebičov a komína Pre spotrebiče na drevo
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Návod na použitie komínového čističa CCL:
Pre dosiahnutie maximálneho účinku čističa, dodržujte nasledujúce inštrukcie.
Položte čistič na rozpálené uhlíky v ohnisku a už nenakladajte.
Pred použitím čističa sa presvedčte, že dymovody a prieduch komína
je priechodný bez prekážok v podobe spadnutých tehál, vtáčích hniezd a pod.

1.

2.

3.

4.

Pokiaľ spaľujete jeden čistič ( jeden kus je pre spotrebič do 10 kW ) vybaľte ho
z obalu a položte na rozpálené uhlíky dopredu rozkúrenom ohnisku. V prípade,
že čistič v dôsledku malej teploty v ohnisku nehorí zapáľte ho pomocou kúska
pokrčeného papiera priloženého po oboch stranách čističa.
Pokiaľ spaľujete súčasne dva čističe ( pre spotrebič nad 10 kW ) neukladajte ich
na rozpálené uhlíky, ale zapáľte ich pomocou pokrčeného papiera individuálne.
U krbových piecok a krbových vložkách a všetkých ohniskách opatrených
dvierkami, doporučujeme ich nechať v priebehu procesu čistenia zatvorené.
Čistič horí cca. 90 minút a následne dohorieva niekoľko hodín. Nechajte čistič
úplne dohorieť a jeho zbytky nechajte v ohnisku po niekoľkých ďalších
zakúreniach. Všetky zložky z čističa pôsobia na vaše krbové piecky, vložky,
dymovody a komínový prieduch, spôsobia redukciu kreolitu na minimum.
Zbytky čističa budú pôsobiť po dobu jedného až dvoch týždňov. Uvoľnený kreolit
sa samovoľne zosype zo stien pecí atď. a dymovodu do ohniska, kde sa dopáli
alebo vynesie spolu s popolom. Pokiaľ vykurovacie telesá sú vychladnuté je
možné použiť pre dosiahnutie totálneho vyčistenia priemyselný vysávač alebo
mechanicky vyčistiť kominárskou kefou.

Doporučenie :
Čistič v žiadnom prípade nenahradzuje revíziu komína a prácu odbornej firmy.
Redukuje množstvo kreolitu vo vašom komíne a v dymovodoch v priebehu kúrenia,
znižuje riziko horenia a detonácie kreolitu v týchto miestach a zvyšuje účinnosť
prenosu tepla do dymovodu, komína a stabilizuje ťahové podmienky.
Víkendové zakurovanie :
Sezónne zakurovanie :

1 čistič za rok
1 čistič pred vykurovacou sezónou a
1 v polovici sezóny
Pravidelné denné zakurovanie : 1 čistič za dva mesiace
Čistič je vhodný pre :
Krbové vložky, krbové piecky, krbové kachle, pece, otvorené krby, kombinované
piecky na drevo a uhlie, kotle.
Čistič nie je vhodný pre :
Grily, elektrické krby a elektrické piecky, olejové šporáky a piecky na hnedé uhlie.
Výrobok bol testovaný a neobsahuje žiadne životu nebezpečné látky ani látky ničiace
životné prostredie.

Pred použitím

Pôsobenie po 15 dní

Po vyčistení komína

