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CLEANEX®  OXI B –   Agent de curatare  acid  pentru curatarea in camera de ardere a schimbatoarelor 

primare din aliaj usor de aluminiu sau inox la centralele termice in condensare. 

 Agentul de curatare acid este formulat cu inhibitori specifici de coroziune pentru aliaje usoare (aluminiu 

sau aluminiu-siliciu) si inox precum și agenti de dispersie pentru oxizi metalici. Conceput pentru a curăța 

camere de ardere , ale centralelor termice in condensare echipate cu schimbatoare primare din aliaje 

usoare cu aluminiu sau inox. 

Mod de utilizare: 

Se utilizeaza exclusiv impreuna cu CLEANEX®  OXI A 

Pentru schimbatoarele din inox: pulverizati CLEANEX®  OXI B direct pe suprafața de curățat până când 

va fi complet acoperita cu solutie  și lasati să acționeze intre 5 si 15 minute (în funcție de consistenta 

depunerilor).  Clătiți cu apă si utilizati imediat CLEANEX®  OXI A prin pulverizare lasand  sa actioneze 

timp de 2 -5 minute , dupa care se realizeaza o clatire finala cu apa din abundenta. 

 Nu utilizati apa sub presiune pentru clatire! Functie de consistenta depunerilor, poate fi necesar să 

se repete operația. 

Produsul este recomandat excusiv uzului profesional.  
Pentru depozitare, manipulare si utilizare cititi si respectati prescriptiile din Fisa cu date de 
securitate 
 

H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor 
H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii  
P234:  Păstraţi numai în recipientul original.        
P102:A nu se lasa la indemana copiilor            
P305+351+338: In caz de contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.Consultati 
imediar medicul! 
P304+340: în caz de inhalare,transportaţi victima la aer curat şi menţineţi-o în stare de repaus,într-o 
poziţie confortabilă pentru respiraţie. 
Contine: acid azotic si inhibitori 
Semne de pericol 

      
   COROSIV  
         
Produsul se livrează in bidoane de plastic de 1 kg cu pulverizator  

 


