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Vedlikeholdsprodukter
Varenr.

Type

Beskrivelse

Nettopris

602300

Carlyloc

Lekkasjesøkespray, 400 ml aerosol spray

56,00

602301

Carlyloc 500

Lekkasjesøkespray, 500 ml sprayflaske

100,00

602302

Carlyloc 5000

Lekkasjesøkespray, 5 liters kanne

461,00

602320

Carlynet

Fettfjerner uten klor, 400 ml aerosolspray

174,00

602321

Carlyclean 500

Syntetisk vaskemiddel for varmevekslere, 500 ml sprayflaske

100,00

602322

Carlyclean 5000

Syntetisk vaskemiddel til fordamper/kondensator, 5 liters kanne

431,00

602341

Carlypro 500

Vaskemiddel for varmevekslere, 500 ml sprayflaske

118,00

602342

Carlypro 5000

Vaskemiddel for varmevekslere, 5 liters kanne

870,00

CARLYLOC lekkasjesøkersparay er et glimrende
hjelpemiddel for å foreta den periodiske lekkasjesøkingen på
alle kuldeanlegg. Fordelene er mange:
• Er mer seigtflytende enn såpespray og dekker derfor flaten
bedre
• Lettere å oppdage bobler og den gule fargen gir bedre
synlighet av lekkasjen

Carlyloc

Carlynet

• Kjemisk nøytral, - er ikke aggresiv for overflater
• Ikke giftig
• Leveres i 0,5-liters sprayflaske og 5-liters kanne for påfylling,
noe som er økonomisk og miljøvennlig i bruk
• Sprayflasken brukes om igjen og kannen leveres som
plastavfall

Carlyclean

Carlypro

14

CARLYCLEAN og CARLYPRO – produkter for rengjøring av varmevekslere
Varmevekslere får ofte et belegg av støv og skitt fra omgivende
luft. Dette vil alltid redusere varmevekslerens ytelse og øke
anleggets strømforbruk. Det er derfor viktig med periodisk
rengjøring av alle varmevekslerflater.
• CARLYCLEAN er et konsentrert alkalisk vaskemiddel som
enten brukes ufortynnet eller oppblandet inntil 1:9 blanding.
• CARLYCLEAN er velegnet for bruk sammen med luftkjølte
varmevekslere.
• For spesielt skitne flater kan det være en fordel å gre
over varmevekslerfinnene med en finnekam og gjenta
behandlingen.
• For kondensatorer anbefales bruk av konsentrert
CARLYCLEAN som virker i 5-10 minutter og skylles bort med
vann.
• For fordampere som har rim eller dugg anbefales utblandet
CALYCLEAN og det er normalt ikke behov for å skylle etterpå.
Vaskemidlet vil renne av sammen med kondensert vann som
legger seg på fordamperflatene.
• CARLYCLEAN løser opp fett, olje, proteiner, stivelse, sot og
støv og danner en emulsjon som kan skylles bort med vann.
• CARLYCLEAN kan etter bruk helles i vasken.

• Brukstemperaturen er +5°C til +60°C.
• CARLYCLEAN er irriterende for hud, øyne etc. og det
anbefales å bruke briller og hansker.
• CARLYCLEAN er elektrisk ledende og må ikke benyttes
direkte på strømsatt elektrisk utstyr.
• For generell rengjøringsbruk påføres CARLYCLEAN ufortynnet
med sprayflaske og gis en virketid på inntil 10 minutter før
skitt skylles av med rent vann.
• CARLYCLEAN er ikke tilsatt bakteriedrepende stoffer. Dersom
det er behov for sopp eller bakteriedrepende virkning må
CARLYPRO benyttes.
CARLYPRO benyttes på samme måte som CARLYCLEAN, men
har i tillegg en desinfiserende, sopp- og bakteriedrepende
virking når den benyttes ufortynnet .
• Dersom flatene er meget tilsmusset bør de først renses med
CARLYCLEAN.
• CARLYPRO bør alltid skylles bort fra varmevekelseflaten etter
at den har fått virke i minst 5 minutter slik at ikke CARLYPRO
blir spredt ut i omgivende luft når viftene startes.

Sikkerhetsdatablader finnes på www.renkulde.no
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