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K380

CLEAN
Čistiaci roztok pre 
nové systémy

KÓD OBJEM [l]

K380Y001 1

 Verzie a kódy

 Fyzikálne vlastnosti
• Farba: fialovo modrá
• Vôňa: špecifická
• Forma: kvapalná
• Rozpustnosť: úplná
• Ph 1 %: ca. 8

 Popis
CLEAN je neutrálny rýchly čistiaci roztok pre systémy 
vykurovania.
Je vhodý aj pre použitie do systémov so sálavými panelmi.  
Roztok určený pre nové systémy, v ktorých účinne 
odstraňuje zvyšky po inštalácii, oleje, mazivá, nečistoty či 
prach ešte pred prvým spustením.  

 Použitie
Roztok CLEAN používajte v koncentrácii 1 % (1l roztoku 
na 100l vody v systéme). V sytéme ho nechajte 
cirkulovať aspoň po dobu  2-3 hodín pri plnom režime 
(70-80°C). Následne sa systém vypustí podľa platných 
technických noriem a naplní sa novou vodou s pridaním 
adekvátneho ochranného roztoku.
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 Bezpečnostné upozornenia. Inštalácia, spustenie a pravidelná údržba musia byť 
vykonávané špecializovaným technickým personálom a v súlade s národnými 
nariadeniami. Kvalifikovaný inštalatér musí pri práci dodržiavať všetky zásady 
bezpečnosti pri práci. Nesprávna inštalácia alebo nedodržanie zásad bezpečnosti 
pri práci môže spôsobiť škody alebo zranenia osôb a zvierat, za ktoré Giacomini 
S.p.A. nenesie zodpovednosť.

 Ostatné informácie. Pre ďalšie informácie kontaktujte technické oddelenie emailom 
na giacomini@giacomini.sk alebo telefonicky na +421417645223. Tento technický list 
má len informatívny charakter a spoločnosť Giacomini S.p.A. si vyhradzuje právo na 
akékoľvek zmeny technického alebo obchodného charakteru. Informácie obsiahnuté v 
tomto technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti dodržiavať potrebné normy a 
nariadenia správnej technickej inštalácie a užívania.

UPOZORNENIE

ÚDAJE O MOŽNOM NEBEZPEČENSTVE
H317 Môže spôsobiť kožnú alergickú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
P101 V prípade lekárskej konzultácie majte pri sebe nádobu od kvapaliny alebo etiketu.
P102 Držte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice. Chráňte si oblasť očí a tváre.
P302 + P352 V prípade priameho kontaktu s kožou si dané miesto dôkladne umyte vodou a mydlom.
P333+P313 V prípade podráždenia pokožky sa poraďte so svojim lekárom.
P501 Výrobok alebo jeho obal recyklujte/vyhoďte do odpadu v súlade s lokálnymi nariadeniami.
EUH 208 OBSAHUJE: ZMES: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
[EC NO. 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) môže spôsobiť alergickú reakciu. 

 Upozornenie
Giacomini S.p.A. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Nepoužívajte s vykurovacími 
médiami, ktoré majú neurčité chemické zloženie. Výrobok uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote. V prípade 
prelievania do iných nádob, používajte nádoby z polyetylénu. Nevystavujte výrobok priamemu kontaktu so silnými kyselinami a 
oxidačnými látkami. Držte mimo dosahu detí a zvierat. Držte mimo kontaktu s potravinami a inými chemickými látkami. Po 
použití vždy nádobu s kvapalinou dobre uzavrite.

 Etiketa
Etiketa o možných nebezpečenstvách v súlade s Nariadením (CE) 1272/2008 (CLP) a jeho dodatkami a novelami.




