PRODUKTY DO KONSERWACJI
układów chłodniczych i klimatyzacyjnych

Międzynarodowy specjalista w komponentach do instalacji chłodniczych

Oczyszczanie zewnętrzne

Maksymalna wydajność, dłuższa żywotność urządzenia, oszczędność
energii i zmniejszenie kosztów serwisowych

CARLYCLEAN

Detergent do wymienników ciepła
•D
 o skraplaczy i parowników
•O
 dpowiedni do powierzchni mających

styczność z żywnością (zgodny z przepisami
dotyczącymi mycia pojemników do
przechowywania żywności)
•O
 czyszcza z olejów, tłuszczów i kurzu...
•M
 oże być rozcieńczany
•N
 iekorozyjny, nietoksyczny
•C
 ytrusowy zapach
• O pakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów

Odkażanie

CARLYNET

Bezchlorowy preparat usuwający tłuszcz
•D
 o powietrznych wymienników ciepła
•P
 rzeznaczony do powierzchni silnie zanieczyszczonych tłuszczem (kuchnie)

•U
 suwa oleje, tłuszcze i inne zanieczy-

szczenia

•N
 ie zawiera chloru ani fluoru
• S zybkoschnący
•D
 ziała nieagresywnie na czyszczone powie-

rzchnie (stal, miedź, mosiądz, aluminium...)

• O pakowanie: areozol 0,4 litra

Lepsze warunki higieniczne i bezpieczeństwa

CARLYBIO

Środek odkażający do wymienników ciepła
• Do parowników i zbiorników na wodę
• Substancja bakteriobójcza (NFT 72.150 ;

NFT 72.170)
• Substancja grzybobójcza (NFT 72.200)
• Ochrona przed Legionellą (NFT 72.301)
• Odpowiedni do powierzchni mających
styczność z żywnością (zgodny z przepisami
dotyczącymi mycia pojemników do
przechowywania żywności)
• Może być rozcieńczany ; zapach eukaliptusa
• Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów

CARLYPRO: Dwa w jednym
Oczyszczanie i odkażanie wymienników
ciepła

• Do skraplaczy i parowników powiterznych
• Substancja bakteriobójcza (NF EN 1040)
• Substancja grzybobójcza (NF EN 1275)
• Ochrona przed Legionellą (NF EN 1276)
•O
 dpowiedni do powierzchni mających

styczność z żywnością (spełniający (zgodny z
przepisami dotyczącymi mycia pojemników
do przechowywania żywności)
• Może być rozcieńczany ; zapach miętowy
• Opakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów

Przedłuża żywotność wymienników ciepła i
zapewnia szczelność instalacji

Antykorozyjny

CARLYCOAT

Działanie antykorozyjne
• Zabezpiecza lamele wymienników ciepła
• Odporny na temperatury od -50°C do 550°C
• Nie zawiera chloru
• Gotowy do użycia
• Szybkoschnący
• Opakowanie: aerozol 0,4 litra

Skuteczne wykrywanie nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności

CARLYLOC

Wykrywacz nieszczelności w instalacjach
freonowych
• S zybkie wykrywanie nieszczelności dzięki
tworzeniu pianki

• Nieagresywny
• Gotowy do użycia
• O pakowanie: 0,5 litra – 5 litrów – 25 litrów – aerozol

0,4 litra

Skuteczna ochrona elementów układu podczas lutowania i spawania
CARLYCOOL
Pochłaniacz ciepła

• Żel nieagresywny
• Substancja bezpieczna: nieagresywna, nietoksyczna
• Gotowy do użycia
• Opakowanie: 0,6 litra

Aplikatory CARLYCLEAN, CARLYBIO i CARLYPRO

POMPE 5000
Spray ręczny 5 litrów

CARLYSPRAY

Spray elektryczny (wielokrotnego użycia)

Spawanie / lutowanie

Testery olejów chłodniczych

Optymalna diagnostyka jakości olejów w sprężarkach

TESTOIL

STOPACID

• Szybki i pewny tester kwasowości oleju
• Nie zawiera benzenu, ksylenu ani toluenu
• Gotowy do użycia
•T
 ESTOIL-MAS: test kwasowości do olejów

• Gotowy do użycia
• S TOPACID-MAS: odkwaszacz do olejów

•T
 ESTOIL-POE: test kwasoności do olejów

• Opakowanie: fiolka 30ml

Testery kwasowości olejów chłodniczych

Odkwaszacz

mineralnych i alkilobenzenowych

• S TOPACID-POE: odkwaszacz do olejów

mineralnych i alkilobenzenowych

poliestrowych

poliestrowych

•T
 ESTOIL-MP: TESTOIL-MAS + TESTOIL-

POE

• Opakowanie: fiolka 30ml

DETECTOIL-POE

Identyfikator olejów poliestrowych
• S zybka Identyfikacja (kilka sekund) rodzaju
oleju, POE lub inny

• Gotowy do użycia
• Opakowanie: fiolka 30ml
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Dystrybutor
ZI de Braille - F 69380 LISSIEU (Lyon) - Francja
Telefonu +33 (0)4 78 47 61 20 - Faxu +33 (0)4 78 47 36 98
sales@carly-sa.fr

www.carly-sa.fr
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Niniejsza broszura nie
jest ofertą

Mycie skraplaczy
Mycie parowników
Mycie wymienników ciepła
Mycie wyposażania (okapy kuchenne, elementy ze stali nierdzewnej...)
Odkażanie wymienników ciepła i tacy ociekowej
Ochrona antykorozyjna wymienników ciepła
Wykrywacz nieszczelności
Ochrona elementów układu podczas lutowania / spawania
Tester kwasowości olejów chłodniczych
Odkwaszacz olejów chłodniczych
Identyfikacja olejów poliestrowych
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Tabela doboru: Zastosowanie / Produkt

