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Nii hoiate kaminad ja ahjud puhtad

Kaminapuhastuspakk
kõigile integreeritud kaminatele, puidu- ja söeahjudele, kaminatorudele ja korstnatele.
kõigi puidutõrva ja tahmasadestuste kõrvaldamiseks.

vähendab tahmasadestuste teket
alandab korstnapõlengute riski
suurendab ahju/kamina efektiivsust (parem tõmme)
vähendab kütteaine tarbimist

Patenteeritud tooteks on pressitud puupakk, mis sisaldab aktiivainet (spetsiaalne kaminapuhastuspulber).

KASUTAMINE:

Piisavaks puhastamiseks soovitatav toimimine:
kütmise korral: iga 60 päeva tagant
harvema kütmise korral: iga 90 päeva tagant

Art-nr 100-1 1 tk

120 Kaminaklaasi ja tarvikute puhastusvahend
Kasutusvalmis

Eemaldab tahma ja tõrva kaminavõrelt, esi- ja kaitseklaasilt, kamina- ja
ahjuosadelt ning vedelkütusega töötavate ahjude klaasavadelt.

Kasutamine: pihustage kaminaklaasi puhastusvahendit puhastatavale külmale pinnale, laske natuke toimida, hõõruge puhastavate
liigutustega niiske lapiga laiali ja puhastage. Seejärel poleerige täiendavalt kuiva lapiga.

Art-nr 120-05 500 ml käsipihustuspudel
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Asetage Sotin kaminapuhastuspakk korralikult põlevasse tulekoldesse. Kui tuli jõuab Sotin kaminapuhastuspaku
tuumani, aurub aktiivaine ja jääb seintele/torudesse kinni. Selle tegevuse juures muutub korbastunud tõrv pehmeks, ehk
täpsemini, see muudetakse mittepõlevaks. Lahtised jäägid ja tahm saavad nüüd kukkuda põlemisruumi, mis võib kesta kuni 15
päeva. Seejärel saab need kergesti kühvli abil eemaldada. Järgnevatel päevadel pärast puhastuspaku kasutamist kõrvaldatakse
olemasolevad tõrvasadestused.
Sotin kaminapuhastuspaku kasutamine on soovitatav üks nädal enne mehaanilist puhastamist korstnapühkija poolt. Tahma ja
tõrva tõttu tekkinud katlakivi on seega paremini vabastatud. Kaminapakk ei asenda mehaanilist puhastamist, muudab selle aga
lihtsamaks.
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Eksperdid Sotin kaminapuhastuspakust

Nantes'is asuva Prantsuse CSTB (Scientific and technical center for the building industry) ekspertiisi* kohaselt tähendab see kokkuvõttes järgmist:

›

›

›
›

›
›
›

∗ Hea meelega saadame Teile soovi korral saksakeelse kokkuvõtte

torulõik enne kaminapuhastusvahendi pärast täiendavat põlemist pärast kaminapuhastusvahendi pärast täiendavat mehaanilist puhastamist

Kaminapuhastajad/korstnapühkijad on tõestanud, et mehaanilise ja keemilise puhastamise kombineerimine on optimaalse puhastustulemuse
saavutamisel ideaalne. Sotin kaminapuhastuspaku kasutamine ei asenda senist kehtivate eeskirjade kohast puhastamist spetsialisti poolt, kuid
vähendab tahmasadestuste tekkimist ja alandab korstnapõlengute riski. Toode pakub rohkem turvalisust, ahju v kamina suuremat efektiivsust
(parem tõmme) ja säästlikumat kütusekulu. Ploki sisemuses sisalduv aktiivaine, mis vabaneb kontsentreeritud viisil ideaalsel
põlemistemperatuuril (üle 550 °C), muundab tõrvakoorikud torudel või korstnaseintel selliseks, et neid saab hõlpsalt eemaldada.
Sotin puhastuspakk ei sisalda sideaineid, mis võiksid kahjustada selle toimet.

Selle ekspertiisi eesmärk oli näidata Sotin puhastuspaku efektiivsust. See võimaldas meil tõendada selle kasulikkust mehaanilise
kaminapühkimise täiendusena.
Tulemused on veenvad: 53% puidutõrvast kõrvaldati ainult paku kasutamise teel. 63% puidutõrvast muutus muredaks, ja 95% kõrvaldati
kombineerides pakku ja mehaanilist puhastamist.
Me tuvastasime drastilise muundumise puidutõrva sadestumiste välimuses, mis muutusid äärmiselt muredaks ja praguliseks.
Juhime tähelepanu korduva põletamise tähtsusele pärast paku kasutamist. Seeläbi mõjutavad paku poolt vabastatud kemikaalid jätkuvalt
puidutõrva.
Korstnapühkijad rõhutavad paku efektiivsust tõelise abivahendina mehaanilise puhastamise osas.
Gaasilised emissioonid (süsinikmonoksiid, süsivesikud, lämmastikoksiidid) on tühised võrreldes puidu tarbimisega.
Allesjäänud osakesed pole süttivad.

kasutamist ühekordset kasutamist
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100 Küttekatla puhastusvahend
Puhastusgraanulid kõigile tahkkütusega (puit, süsi, koks) töötavatele kateldele,
lahtistele kaminatele, kahhel- ja kiviahjudele ning kaminatorudele.

eemaldab ja takistab nõge, tõrvakihti ja sadestusi
mõjub puidu, koksi, söe ja põhu põletamisel
kasutatakse kaminate, sisude ja ahjude puhul
kõigi kaminatorutüüpide hooldamine

Kasutamine: Laske tulekoldel normaalselt töötada ja lisage siis juuresoleva doseerimislusika abil

Ennetav töötlemine vähendab tõrvasadestuste teket:
kütterajatise regulaarne kasutamine: 1–2 lusikatäit päevas
harvema kasutamise korral: 1–2 lusikatäit nädalas

Sobib kõigile kaminatorutüüpidele, ka roostevabast terasest.

Art-nr 100-05 500 g purk

Uue toimeainevalemiga

Pellet’s Clean
Pelletiküttega ahjude ja -küttekatelde puhastamiseks ja hoolduseks.

Parandab küttevõimsust ja takistab kaminate määrdumist regulaarse kasutamise korral
alandab pelletite tarbimist

lihtsasti kasutatav
toetab ja lihtsustab ahju hooldamist

looduslike toodete ja mineraalide baasil
puhas ahi = suurem võimsus!

KASUTAMINE: Optimaalse toimimise jaoks segage kütteperioodi jooksul üks kord nädalas 1/4 pakendist oma seniste pelletitega.
Töötlemine vabastab torus tõrva- ja tahmasadestused ning puhastab ka põlemiskambrit.

Art-nr 100-18 1,8 kg pakk

sotin

Sotini tooteuudised
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Kasutage Sotin PELLET'S CLEANi regulaarselt oma pelletiahjus või -katlas, et suurendada selle efektiivsust. Puhas ahi
tähendab suuremat võimsust, väiksemat kütteaine kulu ja on seeläbi optimaalne lahendus Teie rahakotile ja
keskkonnale. Regulaarne kasutamine minimeerib määrdumis-, ummistus- ja kaminapõlengu ohu, kuid ei asenda iga-
aastast mehaanilist puhastamist korstnapühkija poolt. See lihtsustab aga tema tööd.

Sotin 100 küttekatla puhastusvahendit sütele või väiksemale tulele. Toode põleb aeglaselt ja laseb suitsul eralduda, mis kuivatab
tõrva ära. See protsess kestab olenevalt kamina tõmbest umbes 30 minutit. Toode töötleb isegi raskesti ligipääsetavaid tõrvakohti
kaminatorus, pärast töötlemist tuleb neutraliseeritud tõrv lahti ja kukub tulekoldesse. Neutraliseeritud tõrva jäägid vabastatakse
kaminatorus mehaanilise korstnapühkimise teel.
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