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Chemie do topnýCh systémů

Čistící kapalina do topných systémů Bc831
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Popis
Čistící kapalina BC831 zbavuje topné systémy rzi, vápenatých a 
kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů. Čistící kapalina  
BC831 se používá pro čištění, při modernizaci topení i pro stará zařízení. 
BC831 lze použít pro všechny materiály běžné v topenářství, jako jsou ocel, 
hliník, měď a plast.

UPOZORNĚNÍ!
Před aplikací BC831 nesmí topná voda v systému obsahovat 
přísady, jako například nemrznoucí kapalinu, ochranu proti korozi, 
těsnící prostředky a solanku. Při řádné aplikaci nevznikají žádné 
škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Další informace na   
informační lince +420 602 25 25 09.

Návod k použití:
Před čištěním vypusťte silně znečištěnou topnou vodu a nahraďte ji čistou 
vodou. Všechny armatury, které regulují topný oběh, naplno otevřete. Čistící 
kapalinu BC831 přidejte v udaném poměru a zapněte oběhové čerpadlo, 
aby jste dosáhli optimálního promíchání a čištění. Doba působení je 1 až 4 
dny při teplotě vytápění, která nemá být vyšší než 40 ºC. V průběhu čištění 
kontrolujte pH roztoku. První měření pH proveďte cca hodinu po aplikaci 
BC831 do systému, pro kontrolu správného ředění - topná voda musí 
vykazovat pH 1,5-2, pokud je vyšší, dolijte BC831. Druhé měření proveďte 
po 24 hod od aplikace. Pokud pH stoupne nad hodnotu 4,5, znamená to, 
že roztok je již vyčerpán a je ho potřeba nahradit čerstvým. Toto se provádí 
do doby, kdy se pH přestane v čase měnit, tzn. zastaví se mezi hodnotami 
2 a 4,5. Mezi jednotlivými aplikacemi se systém vždy vypouští a nahrazuje 
se čistou vodou. Po ukončení je nutné topný systém úplně vyprázdnit. 
Potrubní systém je třeba dobře propláchnout vodou (DIN 1988, 2 bar). Pro 
optimální ochranu topného systému jej poté lze naplnit přípravkem BC832. 

Povrchy potřísněné přípravkem BC831 okamžitě očistěte čistou vodou. Čistící 
kapalina nesmí být aplikována do topného systému společně s těsnícími 
výrobky BCG!

Likvidace
Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace. Bližší údaje si laskavě 
přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:
Kyselina citrónová, inhibitor koroze, kyselina fosfonbutantrikarboxylová

Směšovací poměr:
1 litr BC831 na 200 litrů otopné vody.

Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.
Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny 
vyhrazeny. 

pH stupnice (přesné odstíny naleznete na etiketě)
Ponořte lakmusový papír do odebraného roztoku. Porovnání se stupnicí provádějte 

až po ustálení barev (1-10min.)

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo 
jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí 
se vylévat do kanalizace.

POZOR!

BC831

Důležité!
Závazný návod pro aplikaci je pouze podle PTN 964 05!  

Další informace
Pro více informací navštivte web www.giacomini.cz nebo kontaktujte naše technické oddělení: ' (+420) 483 736 060 - 2   
* info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci  jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění 
změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění 
instalací. GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika
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Bezpečnostní list pro BC831 (BCG SR):
Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá 
při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!
Nepoživatelný!

Poznámka.
Při čištění doporučujeme nastavit ovládací páky u kulových kohoutů v 
systému do polohy částečně otevřeno/zavřeno. 
Tím se čistící kapalina dostane i za kouli kulového kohoutu.


