3R
BESKRIVELSE:
Rengjør rør og radiatorer. Fjerner rust, kalk, biofilm og bakterier. Rust og
kalk i rør og radiatorer virker isolerende slik at full effekt ikke oppnås av
varme-/kjøleanlegget. Ved dårlig sirkulasjon reduseres effekten mye.
Rene rør og radiatorer reduserer driftsutgiftene betraktelig. 3R løser opp
rust og kalk til microsmå partikler som lett skylles ut.

BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:
Sentralanlegg for varme, varmevekslere, fyrkjeler, kjøletårn, avløpsrør tett
med kalk eller rust, vannbåren gulvvarme, drikkevannsrør der det er
mulig for skylling av røret, varmtvannsberedere, radiatorer og kjøleanlegg
på motorer.
Finn ut hvor stor del av anlegget som skal rengjøres. Kan hele anlegget
rengjøres eller bare soner av det tas? Tapp ned anlegget fritt for vann, og
mål hvor mange liter som kommer ut. Fyll på igjen 90 % vann og 10 % 3R.
Kjør anlegget på 40-45 ºC i 20-24 timer. Hvis ikke varmt vann er mulig må
doseringen økes: ved 20 ºC, tilsett 15 % 3R. Ved 10 ºC tilsett 20 % 3R.
Denne doseringsanvisningen gjelder der 3R skal sirkulere i 1 døgn. For
fjerning av kalk, rust og mineralavleiringer i drikkevannsrør brukes
samme doseringsanvisning som angitt over. Steng av vannet inntil rørene
som skal renses, slik at rørene får et lukket system. Tapp ut ca. 20 % av
vannet i rørene og erstatt det med 3R. Monter en liten
vannpumpe/sirkulasjonspumpe, gjerne på samme sted der røret ble
demontert for påfylling. Sirkuler 3R i 1 døgn. Fjern pumpen og sett rørene
på plass. Åpne vanntilførselen og la vannet skylle gjennom rørene i ca. 20
min, for å skylle ut alt som har løsnet i rørene. 3R inneholder ingen
helseskadelige kjemikalier og er lett å skylle ut. Tilsett 3R Protector i
anlegget for å konservere vannet når det er tappet opp med vann igjen.
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