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FIŞĂ TEHNICĂ
PUDRA DE CURATARE COSURI - INTRETINERE CONTINUA
Intretinerea catalitica a conductelor.Tratament curativ sau preventiv.
Pt. seminee, sobe, cazane- pe lemne sau carbune.
Curativ: intretine cosurile, dezlipeste funinginea si degradeaza gudronul.
Preventiv: previne aprinderea focului in conducte si creste randamentul de incalzire.
Se utilizeaza in completarea unei curatari mecanice si dupa curatarea catalitica anuala.
Pentru toate tipurile de conducte .
CARACTERISTICI FIZICO- CHIMICE:
Aspect:
pudra
Compozitie chimica:
saruri minerale
Comportare la frig
buna
Randament indicativ
aprox 3 luni/ un foc pe zi
MOD DE UTILIZARE:
Important: acest produs actioneaza in timp ce cosul este cald. Aprindeti focul in semineu sau aparatul de
incalzire si intretineti un foc viu timp de 2- 3 ore.
Efectuati primul tratament la aproximativ 8 focuri dupa ce ati facut curatarea catalitica anuala cu buturuga
sau cele 3 pliculete de pudra STARWAX.
Reduceti tirajul, intindeti jaraticul si varsati pudra direct pe jaratic cu ajutorul dozatorului dupa dozajul
urmator:
6 doze prima data, dupa aceea 3 doze la fiecare al 10-lea foc. Fumurile degajate actioneaza asupra
funinginii si calcarului pentru curatare si degradare, chiar si dupa cateva zile. In consecinta, lasati trapa
deschisa, chiar si dupa combustia completa a produsului si evitati sa faceti flacari mari in urmatoarele 3-4
focuri.
INFORMATII CONSUMATOR :
Curatarea cosului este curatarea unui perete interior al cosului de fum pentru a elimina funinginea si
depunerile si de a asigura vacuitatea cosului pe intregul sau parcurs.
Curatarea mecanica este obligatorie, conform cu dispozitiile legale in vigoare.
Curatarea chimica nu inlocuieste curatarea mecanica: dar daca curatarea mecanica permite verificarea
vacuitatii cosului, nu permite distrugerea completa a gudroanelor sau altor depuneri. Curatarea chimica
prin cataliza combinata cu o curatare mecanica va va permite sa utilizati semineul dvs in siguranta.
PRECAUTII LA UTILIZARE :
Nu lasati la indemana copiiilor.
Nu inhalati praful sau fumul.
Nu-l utilizati pentru altceva decat pentru ce este prevazut.
SFATURI DE INTRETINERE:
Efectuati:
1. o curatare mecanica anuala (obligatorie conform legislatiei in vigoare)
2. o curatare catalitica anuala (butuci, pudra in pliculete, dupa dosajul “curatare”)
3. o intretinere catalitica preventiva in mod regulat (butuc in fiecare a 2-a luna sau pudra dupa dosajul
“intretinere”).
Un cos bine intretinut va permite o utilizare in siguranta si optimizeaza puterea calorifica a instalatiei dvs.
TERMEN DE VALABILITATE: 10 ani de la data fabricatiei.
Fisa tehnica este in conformitate cu fisa producatorului.

