
T E K N İ K    B Ü L T E N 

Özellikleri 
• Derinlemesine işleyen, temizleyici köpük 
• Hafif kokulu asit bazlı formül 
• Biyo-bozunur 
• Aşındırıcı olmayan 
• Çabuk etkili 
• İç ve dış mekanlarda kullanım 
• Oksidasyonu kaldırır, parlatır 
• HF-bazlı temizleyicilerden daha güvenli 

RYDALL CC, ısıtma ve 
soğutma ekipmanlarının 

havayla temas eden  
yüzeylerinde oluşan; yağ, 

toz, toprak gibi en sert 
kirlilikleri temizleyen biyo-
bozunur bir temizleyicidir 

 
RYDALL  CC  hava soğutmalı kondenserler, kalıcı filtreler, evaporatör 
bobinleri, cam üniteler ve diğer finli ısıtma/soğutma bobinleri ile 
ekipmanlarını güvenle temizler. RYDALL  CC  aşındırıcı ve tehlikeli 
değildir, biyolojik olarak bozunurdur. Bu nedenle RYDALL  CC 
alüminyum veya diğer metal yüzeyleri aşındırmaz, matlaştırmaz. Ayrıca 
kullanıcı için de tehlikesiz olup, atık kanallarına doğrudan boşaltılabilir.  
 
RYDALL CC iç ve dış mekânlarda ister doğrudan, ister bobin 
yataklarının en derin noktalarına ulaşabilmek için köpükleştirici sprey ile 
birlikte kullanılabilir. Böylece kullanıcılar her kirlilik için farklı 
temizleyiciye gerek duymadan tek bir ürünle işlerini görmüş olurlar. 

www.rydalldegreasers.com 
 
Bobinler neden temizlemelidir? 

Hava soğutmalı kondenserler, evaporatörler ve diğer finli ısıtma ve soğutma ekipmanlarının yüzeyleri; organik veya yağ, kalsiyum, toz 
gibi inorganik kirlilikler ile kirlenebilir, hatta tıkanabilir.  Bu kirlilik bobinlerde enerji tüketiminde artışa, hava akışında azalmaya ve iç hava 
kalitesinin bozulmasına neden olur. Bobinlerin senede iki defa temizlenmesi verimliliği arttırarak, ekipmanların ömrünü uzatır.  
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Kullanım talimatları: 
1. Bu ürünü kullanırken gözlük, eldiven ve diğer koruyucu giysiler giyiniz ve temizlikten önce ekipmanı durdurunuz.
2. RYDALL CC ile uygulama yapmadan önce bobin üzerinde birikmiş ağır veya hafif kirlilikleri vakum ya da manuel olarak temizleyiniz.
3. Düşük basınçlı plastik püskürtücü veya plastik köpük püskürtücüsü ile uygulama yapabilirsiniz. Eğer kalın bir köpük tabakası

gerekliyse, köpük püskürtücüsü kullanınız. Eğer kirlilik az ise, düşük basınçlı köpük püskürtücü veya sprey şişe yeterli olacaktır.
4. Bir birim RYDALL CC ye iki birim suyu ilave ederek bir karışım hazırlayınız. Püskürtücüye önce suyu koyunuz, sonra RYDALL CC yi

ilave ediniz.
5. Temizleme solüsyonunu kirli bobinin üstüne püskürtünüz ve kirli yüzeyle 5-10 dakika temas etmesine izin veriniz.
6. Suyla durulayarak sistemi servise alınız.
7. Eğer bobin yeterince temizlenmediyse, temizlik prosedürünü tekrarlayınız.
8. Püskürtücü şişeyi ve aparatlarını su ile durulayınız.

Not: Geçici veya çıkarılabilir tip filtreleri bir birim RYDALL CC,  iki birim su karışımının içinde 20–30 dakika bekleterek temizledikten  sonra 
durulayınız . 

RYDALL CC hava soğutmalı sistemlerdeki bobinlerin temizliğinde 
hızlı ve etkin bir çözüm sunar. RYDALL CC ile en zor kirlilikleri 
temizleyerek, ekipmanların verimliliğini arttırabilirsiniz.  

 

İlave bilgi için lütfen irtibat kurunuz. www.agemak.com 

Uyarılar: Dahili olarak alınmamalıdır. Konsantre haldeyken püskürtülen tanecikler boğazda veya geniz pasajlarında orta seviyede tahrişe neden olabilir; taze hava 
soluyunuz. Kauçuk eldiven ve gözlük kullanınız. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Herhangi bir yüzeyde kurumasına izin vermeyiniz. Temizlikten 
geriye kalan atıkları yerel, bölgesel ve federal kanun ve yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. Donmasından sakınınız. İlave için RYDALL CC Malzeme Güvenlik Bilgi  
Formuna bakınız. 

Agemak Ltd. Şti. Zübeyde Hanım Mah. 622. Sok. 4/7 Büyük Sanayi/Altındağ – ANKARA  
Tel: +90 312 384 7704, Faks: + 90 312 384 7706 


