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CONEL CARE 230 atmoszférikus kazánokhoz
A CARE 230 tisztító folyadék alkalmas minden gázfűtő berendezés 
hőcserélőjének tisztítására, elsősorban rézlemezes hőcserélőkhez. Eltávolítja 
az összes égési maradványokat és egyéb kémiai elváltozásokat (réz-oxidokat). 
Semlegesíti a felületeket és ellenállóvá teszi a korrózióval szemben. 
  
Alkalmazás: kapcsolja ki a kazánt. A spraydobozt rázza fel, helyezze rá a 
könyök szórófejet. Ezután szórja rá a hőcserélő borda felületeire a CARE 230 
szert. 5 percig hagyja hatni. Utána kapcsolja be a készüléket és égesse le a 
maradványokat. Ha szükséges akkor ismételje meg a folyamatot. A spraydobozt 
csak függőlegesen tartsa, ellenkező esetben hajtógáz veszteség lesz.

CONEL (Care) 230 gázkazán tisztító spray500ml CONEL23005S

CONEL (Care) 230 sprayhez rm. könyökszórófej CONEL130GA

Korrózióvédelemre használhatók olyan felületeknél, ahol nagyobb hőterhelés 
van. Kemencék, kazánok, kipufogó csövek, karimák, csövek, stb. esetén. 99% 
tisztíságú Aluminium tartalmú festék.   

CONEL CARE W60 aluminíum spray 800°C 400ml CONELW60

CONEL CARE 240 Al-Si kondenzációs kazánokhoz
A CARE 240 folyadék erősen lúgos kémhatású, nagyteljesítményű 
kazántisztító ami eltávolítja a korom, kondenzvízből származó kénes-kénköves 
lerakódásokat és egyéb nem éghető valamint makacs szennyeződéseket. 
  
Alkalmazás: vegyszeres kezelés előtt a hőcserélő felületről a port 
mechanikusan (kefével vagy porszívóval) távolítsák el. Utána a CARE 240 
folyadékot egy permetező segítségével, szórja be a hőcserélő belső felületeit. 
A folyadék le fog csurogni a hőcserélő lejjebb lévő bordáira és ott is el fogja 
távolítani a makacs szennyezősédéseket. Ezért hagyja a folyadékot 3-5 percig 
hatni. Utána öblítse le vízzel. A tisztítást mégegyszer meg lehet ismételni. Kb. 
10 percel utána jó alaposan melegítse fel illetve égesse át a hőcserélő füstgáz 
oldalát. 

CONEL (Sotin) 240 kazán égéstér tisztí-tó AL-SI 1liter CONEL2401

CONEL (Sotin) 240 kazán égéstér tisztí-tó AL-SI 5liter CONEL2405
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CONEL CARE 2000 extra erős kazán tisztító folyadék – elsősorban öntvénytagos kazánokhoz
A CARE 2000 tisztító folyadék minden olyan kazán füstgáz oldali tisztítására, 
ahol a lerakódások szinte már csak kalapács és véső segítségével oldahó 
meg. Igen erős tisztító szer vas-, acél- és kondenzációs kazánok részére. 
Legjobban használható magas hőmérsékleten működő berendezésekhez, 
ahol a füstgázokból származó korom erős lerakódásokat képez. Használható 
még vegyes tüzelésű berendezéseknél kátránylerakódások eltávolításához. 
A CARE 2000 folyadék egyben tisztít, semlegesít és korrózió ellen védi a fém 
felületeket.   
Alkalmazás: A CARE 2000 szert hígitattlanul permetezze a tisztítandó 
felületekre és 5 percig hagyni, hogy leoldja a lerakódásokat. . A darabos 
szennyeződéseket távolítsa el. Utána kapcsolja be a készüléket és 10 percig 
nagy hőterheléssel járassa a berendezést. Ismételje meg a tisztítás folyamatát 
ha nagyon erős lerakódás tapasztalhatók.   

CONEL CARE 2000 kazántisztító folyadéköntvénykazánokhoz 5 liter CONEL20005

1,5 literes kézi permetező berendezés szórófejjel. Kifejezetten úgy 
kialakítva, hogy a CONEL CARE 240, 300 és 2000 vegyszerek erősen 
savas-lúgos kémhatását hosszú távon elviselje. Ezért olyan műanyagakból 
készítették, amelyek bírják az ilyen anyagok álal okozott hatásokat. A 
készülék teljesen fémmentes.   
Hosszabító ívelt szárat külön kell megvásárolni. Kifejezetten jól 
használható a mélyebb méretekkel rendelkező hőcserélők tisztításánál.

CONEL CARE J2 kézi permetező 1,5 literes CONELPER15

CONEL CARE permetező hosszabbító ívelt280mm CONELPERCS

CONEL CARE 300 rozsdamentes kondenzációs kazánokhoz
A CARE 300 folyadék erősen lúgos kémhatású, mely elsősorban rozsdamentes 
acélból készült hőcserélők füstgáz oldali tisztítására való. A CARE 300 folyadék 
feloldja a legkeményebb rossz égésből származó makacs szennyeződéseket 
valamint a kondenzvízből származó kénes-kénköves lerakódásokat. 
Ugyanakkor védi és konzerválja a hőcserélő belső felületét. Előnyösen 
használható WTF1 égőtér tisztító nagynyomású berendezés készlettel. 
  

Alkalmazás: A hengeres kialakítású hőcserélők tisztítását a WTF1 készlettel 
érdemes végezni. A CARE 300 folyadékot permetezze a hőcserélő belső 
füstgáz oldali felületére 5 percig hagyja hatni. Ez idő alatt helyenként 
permetezzen újra. Az idő letelte után magasnyomású berendezéssel tiszta 
vízzel mossa le a hőcserélő belső felületét.   

CONEL CARE 300 rozsdamentes égőtértisztító folyadék 5 liter CONEL3005
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CONEL CARE 212 vízkőeltávolító koncentrátum – használható minden típusú fémhez
A CONEL 212 vízkőeltávolító koncentrátum alkalmas minden kazánben és 
vízmelegítőben lerakódott vízkő, rozsda és algalerakódás eltávolítására. 
Alkalmazható acél, öntöttvas, szinesfém, vas, alumínium és műanyagok 
esetén.   
Alkalmazás: A koncentrátumot vízzel kell keverni 1:1 aránytól 1:3 arányig. 
A tisztítási folyamat közben a CARE 212 szer egyre veszít az erejéből. A 
kiinduló pH értéke kevesebb mint 1 (a semleges érték pH=7). Amikor a szer 
pH értéke 4-5 közé megy, akkor vízkőoldásra már nem lehet használni. A 
pH értéket tesztmérő csíkkal lehet megmérni. A használat után az adott 
rendszerből teljesen el kell távolítani, ki kell mosni tiszta vízzel. A használt szert 
semlegesítő hozzáadásával lehet a csatornába önteni. 

CONEL CARE vízkőoldó koncentrátum 5 liter CONEL2125

CONEL CARE vízkőoldó koncentrátum 25liter CONEL21225

BOILER CLEANER DE vízkőoldó koncentrátum minden berendezéshez – kivéve aluminium és rozsdamentes acél

A BOILER CLEANER D.E.-t használható, rézből és acélból készült 
rendszerekhez, berendezésekhez. 20-30%-os arányban kell hígitani vízben, 
mely már tartalmaz egy pH indikátort, mely színe megváltozik pirosról sárgára, 
hogyha az aktív folyadék elveszti hatóerejét.   

VÍZKŐTELENITŐ D. E.  30KG VKOGELDE30
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SENTINEL termékek

Inhibitor adalék, alkalmazható minden fém esetében, beleértve az 
aluminiumot is. Segít megakadályozni a hidrogéngáz fejlődést. Hatékonyan 
megakadályozza a vízkőképződést és a korróziót. Segít megakadályozni, hogy 
a kazán zajos legyen.

Sentinel Inhibitor adalék 1liter SENX1001

Sentinel Inhibitor adalék 20liter SENX1002

Gyorsteszt Sentinel X100-as inhibitor keverék-arányának ellenőrzéséhez.

Sentinel Gyorsteszt Sentinel X100-asinhibitor kerékarányának ell-hez 1db SENX100T

Vízkőmentesítő adalék. Sentinel X200 egy nem savas kémhatású termék, 
amelyet a központi fűtési rendszerekben lerakódott karbonát alapú vízkő 
feloldására fejlesztettek ki   

Sentinel Vízkőmentesítő adalék 1liter SENX2001

Sentinel Vízkőmentesítő adalék 20liter SENX2002

Univerzális tisztító adalék új rendszerekhez. A Sentinel X300 adalékot 
új, és hat hónapnál nem régebben üzemelő központi fűtési rendszerek 
tisztítására lett kifejlesztve. Hatékonyan eltávolítja a forrasztószer 
maradványokat, a zsírokat, az olajos szennyeződéseket, az iszapot és 
a rendszer összeszerelésekor keletkező törmeléket. A Sentinel X300 
passziválja a rendszerben levő fémfelületeket és segít megakadályozni a 
rézlerakódást, ami gyakran okoz komoly lyukkorróziót a radiátorokban.

Sentinel Univerzális tisztító adalék újrendszerekhez 1liter SENX3001

Sentinel Univerzális tisztító adalék újrendszerekhez 20liter SENX3002

Iszapeltávolító és tisztító adalék régi rendszerekhez. A Sentinel X400 
szétoszlatja a régi korróziós képződményeket. Ideálisan alkalmazható 
olyankor, amikor egy régi rendszerbe egy új kazánt vagy egy új szivattyút 
építenek, vagy amikor a radiátorokon hideg területek jelentkeznek, 
vagy azok részlegesen eldugulnak az iszap felhalmozódása miatt. A 
Sentinel X400 egy nem savas készítmény amely minden közvetett 
típusú fűtőrendszerben alkalmazható, beleértve azokat is, amelyekben 
alumínium, acél, réz, műanyag alkatrészek találhatók.  

Sentinel Iszapeltávolító és tisztítóadalék régi rendszerekhez 1liter SENX4001

Sentinel Iszapeltávolító és tisztítóadalék régi rendszerekhez 20liter SENX4002



JELLEMZŐK KBN

GIENGER HUNGÁRIA
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

Kazán fűtővíz oldali tisztító és Karbantartó terméKeK

SENTINEL termékek

Padlófűtés tisztító és baktérium-mentesítő adalék. A Sentinel X700 egy 
stabilizált biocidot tartalmazó folyadék. Tisztítja és védi a padlófűtési 
rendszereket. Ezekben a rendszerekben az alacsony hőmérséklet elősegíti 
a baktériumok és gombák elszaporodását, ami problémát okozhat 
a csővezetékeknél, a tömlőknél, a szelepeknél és a hőcserélőknél. A 
mikrobiológiai burjánzás is kellemetlen szagokkal járhat, és a hőcserélő vagy a 
tömlők korrózióját okozhatja.   

Sentinel Padlófűtés tisztító és baktéri-um mentesítő adalék 1liter SENX7001

Fűtési rendszer gyorstisztító adalék Jetflo készülékhez. A Sentinel X800 
Jetflo minden általánosan előforduló fémhez és ötvözethez alkalmazható, 
beleértve az alumíniumot is. A tisztítási művelet után leürítés, majd 
gondos átöblítés szükséges.   

Sentinel Fűtési rendszer gyorstisztítóadalék Jetflo készülékhez 1liter SENX8001

Szolárrendszer-tisztító folyadék. A Sentinel R200 egy speciálisan 
kifejlesztett, enyhén lúgos folyadék, melyet akár sík-, akár vákuumcsöves 
kollektorokat tartalmazó rendszerek tisztítására terveztek. A szoláris fűtési 
rendszerekben használt, hosszan tartó, magas hőmérsékletnek kitett 
hőközlő folyadék idővel elhasználódhat.   
 

Sentinel Szolárrendszer-tisztító folya-dék 10liter SENR2001

Sentinel Szolárrendszer-tisztító folya-dék 20liter SENR2002
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Szivárgáskereső és levegő spray

CONEL CARE D94 levegő spray 400ml CONELD94

CONEL CARE T51 Szivargáskereső spray 400ml, DVGW minősítéssel CONELT51

PH érték és vízkeménység mérő készlet

100db PH-mérő csík színskálával, vízkeménység mérővel

PH érték méró-vizsgáló készlet PHMERO


