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Čisti č  kondenzátor ů Grease 
Gobbler    
 
Odpovědi výrobce firmy Advanced Engineering Ltd,  Velká Británie  na  nejčastější 
dotazy  servisních mechaniků, jak používat  čistič(odstraňovač mastnot) 
kondenzátoru Grease Gobbler. 
 
Úvod: 
Je samozřejmě někdy možné,  že jednou  nebo dvakrát, za nějakých okolností 
Grease Gobbler   nefunguje vůbec , nebo funguje velmi špatně  a tím nesplňuje 
požadavky vašeho zákazníka. Odpovím na vaše otázky, týkající  se způsobu 
zacházení Grease Gobblerem 
 
 
Otázka: 
Má být při čištění kondenzátor jednotky teplý, nebo studený? 
 
Odpověď: 
Teplota kondenzátoru, pokud je to možné, by měla být stejná, jako je běžná, 
normální teplota v místnosti. Pokud je kondenzátor velmi studený, může to být 
příčinou, že produkt  pracuje velmi pomalu a nebo vůbec. Pokud je naopak 
kondenzátor velmi horký, může dojít k odpaření Grease Gobbleru  dříve,  než  dojde 
k vyčistění  kondenzátoru. 
 
Otázka: 
Za jak dlouho dojde k vyčistění kondenzátoru  typické chladící jednotky, např. 
Tecumseh nebo Embraco? 
 
Odpověď: 
Pokud je Grease Gobbler použit pro čistění kondenzátorů o kterých se zmiňujete, 
(což je přesně to správné použití), čistící reakce začne okamžitě po nastříkání 
produktu. V průběhu čistícího procesu  neuvidíte žádnou chemickou reakci, žádné 
bublinky, prostě nic. Pouze se mastnota rozpouští, špína je odstraňována a stéká. 
Můžete aktuálně vidět mírné namrzání povrchu  kondenzátoru, což je normální. Toto 
namrzání  je způsobeno hnacím plynem , kterým je CO2. a který  expanzí  místně 
ochlazuje povrch kondenzátoru. 
 
Otázka: 
Je nutné před použitím Grease Gobbler protřepat? 
 
Odpověď: 
Instrukce k použití nepožadují protřepání obsahu před použitím, ačkoliv to převážná 
většina uživatelů dělá. Protřepání spreje s Grease Gobblerem  nezlepšuje jeho 
účinnost. Daleko důležitější pro sprej je, aby byl před použitím teplý, protože tak 
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dojde k lepšímu nanesení čistící látky  na povrch kondenzátoru, protože hnací plyn 
má vyšší tlak. 
 
Otázka. 
Je možné, že nastane případ, kdy Grease Gobbler kondenzátor nevyčistí? 
 
Odpověď: 
Ano, existují  samozřejmě situace, kde Grease Gobbler nebude pracovat vůbec, 
nebo bude pracovat velmi špatně. Je to zejména tehdy, kdy je kondenzátor pokryt 
velmi starou a tvrdou vrstvou mastnot. (Slyšel jsem dokonce při setkáních od 
servisních mechaniků v Anglii, že vyčistění  takového kondenzátoru je možné pouze 
vypálením plamenem. Tato metoda je velmi drastická a není možné jí doporučit) 
Pokud mastnoty nejsou staré a zatvrdlé, pracuje obvykle Grease Gobbler velmi 
spolehlivě a dobře.  Bohužel v tuto chvíli neexistuje nic lepšího, jelikož musíme 
dodržovat ustanovení Montrealského protokolu, kterým jsme poměrně hodně 
omezeni.  
 
Otázka: 
Existuje nějaký návod nebo doporučený postup pro práci s Grease Gobblerem: 
 
Odpověď: 
Neexistuje žádný  návod na obsluhu  tohoto produktu, ale je možné ze zkušenosti 
doporučit následující postup. 
 
1. Vypněte chladící jednotku. Nechte vychladnout kondenzátor na  pokojovou teplotu. 
2. Odstraňte mechanické nečistoty a podložte pod kondenzátor vlnitou  lepenku pro 
    zachycení rozpuštěných mastnot. 
3  Nastříkejte na kondenzátor dostatečné množství Grease Gobbler a počkejte asi  
    5minut. 
4. Opakujte nástřik pro odstranění zbytků nečistot a mastnot (I několikrát, až je 
    povrch čistý) 
5. Nástřik nesmíte provádět na horký kondenzátor. 
6. Před čistěním nastříkejte opatrně pro zkoušku trochu Grease Gobbleru na 
    lakované a plastové povrchy zda nedochází k reakci. 
7. Po odstranění mastnost použijte k omytí povrchu  naředěný Condenser Cleaner  
8. Očistěný povrch neoplachujte. 
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