
Víceúčelové čistící látky
Jednoduché použití
čistících látek. Pro
čistění kondenzátorů
lze použít EnviroCoil
a EasyClean. 

EnviroCoil
Velmi účinná čistící pěna
Šetrná k životnímu
prostředí
Biologicky odbouratelná,
obsahuje čistící přísady
Nekorozivní
Spolehlivě čistí lamely
výparníků a kondenzátorů.

Koncentrát

Nabídka

RTU čistič kondenzátorů
Připraven k okamžitému
použití v láhvi 1L s
ručním rozprašovačem
Čistí spolehlivě na základě
zásaditých složek
Vyčištěná plocha se nemusí
omývat 
Neředí se

PP
řřiipp

rraavvee
nn

oo
  kk  pp

oo
uu

žžiittíí
EasyFoam Spreje
Specielní čistící pěna pro
čistění kondenzátorů.
Neobsahuje kyselé složky.
Odstrańuje nalepené
nečistoty. Sprej  je pod
tlakem. K okamžitému
použití.

Spreje

Vysokotlaký čistič
Níže uvedené čistící
látky byly vyvinuty
specielně velmi
znečištěné výměníky
pracující se vzduchem

EasyClean Spreje
Čistící prostředek pro
čištění výparníků a
kondenzátorů.
Jednoduché a bezpečné
použití
Rozpouští nečistoty
Stříká se přímo sprejem

Spreje

HydroKleen
čistič kondenzátorů na bázi
hydroxidů.  Tvořící se pěna
odstrańuje mastnoty,
prach, špínu a nalepené
částice. Látku lze použít
pro  odstranění  mastnot  a
tuků z lamel kondenzátoru.
Látku se aplikuje
tlakovým postřikovačem

Koncentrát

Nabídka

Vzduchem chlazené kondenzátory pracují s vysokými
teplotami. Nasávaný vzduch obvykle vůbec není filtrován.
Velmi často jsou kondenzátory umístěny na volném
prostranství a jsou vystaveny všem rozmarům  přírody a
počasí.  Zejména v prostředí kyselých dešt’ů, nebo slaného
mořského vzduchu dochází k silné korozi hliníkových lamel.
Lamely jsou také znečišt’ovány nasátým hmyzem, listy
stromů, chmýřím a prachem, které se teplem přilepí na
povrch lamel. Pokud není kondenzátor pravidelně čištěn,
poklesne časem jeho schopnost odvádět teplo.

Produkty pro kondenzátory
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Produkty pro kondenzátory

HydroSprayer

Tlakový postřikovač pro
aplikaci  koncentrovaných
látek na lamely výparníků a
kondenzátorů.  Postřikovač je
vyroben z plastu . Jednoduché
plnění a vymývání. Náhradní
díly pro postřikovač se
dodávají.



Distributors:
Advanced Engineering Limited,
Guardian House,
Stroudley Road, Basingstoke, RG24 8NL.
Tel: +44 (0)1256 460300   Fax: +44 (0)1256 462266   
email: sales@advancedengineering.co.uk
web: www.advancedengineering.co.uk

Note: Advanced Engineering follows a policy of continual product improvement.
For this reason, some materials and specifications could change without notice.
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KKoonncceennttrráátt
HydroKleen
CondenCide
EnviroCoil

OOssttaattnníí
StayClean
Greasse Gobler
SmellyJelly
PyroCool
QwikTreat
PuraClean

PPřřiipprraavveennéé  kk  ppoouužžiittíí
Výparník
Čistič a desinfekce
Kondenzátor
Bublinky

SSpprreejjee
EasyFoam
EasyClean
EasyCare
EasyCoat
EasyFinish
EasyFind

Tabulka pro volbu produktů Advanced
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Čistící a dezinfekční prostředky pro
výparníky a kondenzátory chladících 
zařízení a klimatizací

Široká paleta produktů
pro čistění a desinfekci
výparníků a
kondenzátorů

Čistí
Dezinfikují
Chrání proti korozi
Odmašt’ují
Likvidují zápach

Splnění  platných
evropských  norem

ČSN EN 1040
ČSN EN 1275
ČSN EN 1276
ČSN EN 1650

Jednoduché použití,
dodáváno jako
koncentrát, naředěné
ve spreji nebo v ručním
rozprašovači.

Nepoškozuje životní
prostředí, biologicky
odbouratelné

Technické poradenství
pro použití

Hlavní  přednosti

Čistící  prostředky
Detekce úniků a

monitoring
Vývěvy

Váhy
Manipulace s kyselinami

Odstranění zápachu
Ochrana proti působení

plamene
Nářadí a příslušentví

Cistící
prostředky



Čištění výparníku

Vyčistěte výparník  a
odpad kondenzátu od
prachu, špíny, kalů a
organických  zbytků.
Vyčistěním
výparníku a odpadu
odstraníte možný
zápach.

Nabídka 

EnviroCoil
Velmi účinná čistící pěna
šetrná k životnímu
prostředí
Biologicky odbouratelná,
obsahuje čistící přísady
Nekorozivní
Spolehlivě čistí lamely
výparníků a kondenzátorů

Koncentrát

RTU čistič výparníků
Připraven k okamžitému
použití v láhvi 1L s
ručním rozprašovačem
čistí spolehlivě na základě
zásaditých složek
Vyčištěná plocha se nemusí
omývat 
Neředí se
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Desinfekce výparníků

Legionela
Salmonela
Listerie

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli,

Enterococcus aureus
Aspergillus niger
Candida albicans

Desinfekce výparníků
Desinfekcí výparníku
zničíte všechny
bakterie a
choroboplodné
zárodky, které
přetrvaly proces
čištění.

Nabídka (čistič výparníku kombinovaný s desinfekcí)

CondenCide
Čistící a desinfekční látka
za  hydroxidovém základu.
CondenCide čistí a
desinfikuje všechny
kovové povrchy a je
ideálním prostředkem  pro
použití tam, kde se pracuje
s potravinami

Koncentrát

EasyCare Spreje
Jako desinfekční
prostředek je certifikován
podle ČSN EN 1040  a ‚ČSN
EN 1275. Můžete se
spolehnout, že každý
korektně ošetřený
výparník je čistý  a
bezpečný.

Spreje

PreClean
(ČSN EN 1650, ČSN EN
1276)
Pre Clean se použije jako
první  a následně se
použije StayClean. Čistí a
desinfikuje výparníky a
odkapnice výparníků.
připravuje kovové plochy
pro použití StayCleanu.

Koncentrát

Výparníky mají za úkol ochlazovat vzduch, který přes
ně proudí.Dříve nebo později dojde k tomu, že
všechen vzduch v chlazeném prostoru projde
výparníkem. Prošlé množství vzduchu je velmi velké a
na lamelách výparníku dochází k usazování prachu,
bakterií a plísní.  U zařízení, kde výparník pracuje bez
předřazeného filtru , dochází k silnému znečištění
výparníku, který se musí pravidelně čistit.

EasyClean Spreje
Čistící prostředek pro
čištění výparníků a
kondenzátorů.
Jednoduché a bezpečné
použití
Rozpouští nečistoty
Stříká se přímo sprejem

Spreje

Produkty pro výparníky

Produkty pro výparníky
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Dlouhodobá ochrana výparníku

Čištění a desinfekce výparníku  odstraní z
jeho povrchu znečištění a zlikviduje bující
bakterie.  Ty potom nemohou způsobovat další
znečištění výparníku.

Nabídka

StayClean
Prostředek omezující
rozvoj bakterií a plísní.
Ošetření výparníku tímto
prostředkem dlouhodobě
omezuje rozvoj  bakterií a
plísní a brání tak vzniku
nepříjemných zápachů.
Dlouhodobá ochrana se
zakládá na použití
prostředků PreClean,
StayClean a StayClean
Strips.

Udržujte odpad kondenzátu čistý
Tma a vlhké prostředí podporují růst plísní
a bakterií. Výsledkem je potom špatná kvalita
vzduchu vyfukovaného z výparníku do
chlazeného prostoru.

StayClean Strips
StayClean Strips se
umíst’ují do odkapnice
výparníku.  Zde se pomalu
rozpouštějí v kondenzátu  a
po dobu 6 měsícú udržují
čistotu a desinfikují
odkapnici výparníku .
Brání také růstu plísní.

QwikTreat
Velmi účinná a laciná
ochrana odpadů kondenzátu a
odkapnic výparníků.
QuickTreat je tableta, která
brání růstu plísní, bujení
bakterií, vzniku šlemů atd.
Dlouhodobě brání vzniku
nepříjemných zápachů v
odpadním potrubí
kondenzátu. Brání ucpání
odpadu.

Udržujte čistotu

EasyFinish Spreje
Čistící prostředek pro
odstranění nečistot z
difusorů ventilátorů,
mastných skvrn a otisků
špinavých rukou.  Po
použití bude zařízení
zářivě čisté.

Spreje

RTU čistič výparníků
kombinovaný s
desinfekcí
Připraven k okamžitému
použití v láhvi 1L s
ručním rozprašovačem.
Čistí spolehlivě na základě
zásaditých složek
Vyčištěná plocha se nemusí
omývat 
Neředí se. 
certifikován podle ČSN EN
1040 a CSN EN 1275
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SmellyJelly
SmellyJelly  je
parfemující  prostředek
specielně vyvinutý pro
umístění ve výparnících
klimatizací a
autoklimatizací.
SmellyJelly se umístí do
výfuku vzduchu a  po
spuštění proudu vzduchu
decentně provoní celý
prostor.

Produkty pro výparníky



Rozpouštědla

GreaseGobbler Sprej
Odstrańovač mastných
usazenin na
kondenzátorech chladících
jednotek, umístěných v
kuchyních.
Sprej je pod tlakem
Rychle rozpouští mastnoty
a usazeniny
Očištěný výměník je velmi
rychle suchý
Nehořlavý, nevodivý

Spreje

Určeno pro  rozpouštění mastných usazenin
na kondenzátorech chladících jednotek v
kuchyních

Protikorozní ochrana
Pro ochranu hliníkových lamel výparníků  v
korozivním prostředí slouží EasyCoat  a
ProTect. Obě látky odolávají vysokým
teplotám při odtávání výparníku.

EasyCoat Aerosol
Acrylová ochrana
hliníkových lamel
výparníků. Chrání
dlouhodobě hliníkové
lamely v agresivním
prostředí, proti soli a
proti kyselým dešt’ům.
Jednoduchá aplikace
pomocí spreje pro malé
výparníky.

Spreje

ProTect
Acrylová ochrana
hliníkových lamel
výparníků a kondenzátorů.
Specielně je navržen pro
venkovní ochranu před
kyselými dešti,
korozivním okolím,
mořským slaným
vzduchem atd.  ProTect
prodlužuje významnů
životnost výměníků.  Je
dodáván v balení 1L a 5 L.
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Nabídka

EndoFlush
Proplachovací kapalina
pro proplachování
chladících okruhů.
Nahratzje dříve používané
chladivo R11.  EndoFlush
neobsahuje látky
poškozující ozonovou
vrstvu Země.  Odstrańuje a
rozpouští carbon,
spáleniny, oleje a
nečistoty. EndoFlush se
vyznačuje velmi nízkou
viskozitou. Lze použít v
proplachovačkách.

HB-30
HB 30 je kapalina pro
čištění výrobníků ledu.
Bezpečná pro všechny typy
výrobníků. Lze jí použít i
pro výrobníky, jejichž
výparník  obsahuje i
součásti z hliníku nebo
niklu. 
Lze jí použít pro čištění
zásobníků na kávu a čaj.

Koncentrát

Produkty pro specielní použití

Produkty pro specielní použití


