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PÕLEMISKAMBRI PUHASTUSKOMPLEKT WTF 1 SUUDAB 
JÄRGMIST: 
Eemaldab silindriliste ribitatud küttepinnaga soojusvahetite ja põlemiskambrite 
pealispindadele tekkivat kõvastunud sadestust (nt sulfaadid) ja muud mustust 
põlemiskambri poolt otse kohapeal. 

 
WTF 1 KASUTAMINE 
Enne Sotin WTF 1 kasutamist pihustatakse määrdunud pealis pinnale 
survepihustiga Sotin J2 rikkalikult vahendit Sotin 240 või Sotin 300. Selle 
toimeaeg on olenevalt määrdumise astmest vahemikus 5 kuni 15 minutit. 
Tugeva määrdumise korral tuleb puhastusprotsessi korrata. 

 
Seadet saab lihtsasti paigaldada sobiva põlemiskambri kaanega kambri avausse ja 
see eemaldab kõrgsurve-puhastusseadmega ühendatud spetsiaalse rotatsiooniotsiku 
abil kiiresti ja põhjalikult lahtileotatud sadestumised ja neutraliseerib pealispinnad. 
Meie soovitus: kütteelemendita kõrgsurvepuhastusseade, jõudlus 300 l/h kuni 550 
l/h, HD-voolikuliidesega 22 x 1,5 mm väliskeere. 

 PUHASTUSKOMPLEKTI KOOSTISOSAD 
 Kõrgsurvepüstol VA-pihustustoruga 50 cm, 

pihustustoru joajuhik ja spetsiaalne rotatsiooniotsik 
 kõrgsurvevoolik 2m mõlemapoolselt 22 x 1,5 mm 

sisekeermega kõrgsurveseadmete jaoks 
 2 m pikkune äravooluvoolik klemmühendusega 

vooliku pikendamiseks 
 Sotin J 2 survepihusti mahtuvusega 1,5 l, 40 cm 

pikkuse painutatud pihustustoruga ja paindliku 
voolikuga Sotin-puhastusvahendi 
pealepihustamiseks 

 Ümmargune nailonist lihvhari 100 mm 
läbimõõduga koos vardaga puurile kinnitamiseks ja 
mehaaniliseks järeltöötlemiseks 
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KÕIGILE SILIITSIUMIST JA ROOSTEVABAST TERASEST 
RADIAAL-SOOJUSVAHETITELE   

Sobib ideaalselt kõigile GIANNONI põlemiskambritega katlatüüpidele 
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Spetsiaalne küttekatla ja termide 
puhastusvahend 

Sotin 240 
Kasutusvalmis 
Alumiinium-ränist põlemiskambrite ja 
termide probleemide lahendamiseks 

„Ka parimaid kütteseadmeid tuleb aeg-ajalt 
puhastada. On ju loomulik, et seal, kus on 
põlemisprotsess, tekivad alati ka mustus ja 
saastejäägid. Meie jaoks on Sotin 240 kõige 
efektiivsem turul olev toode!“ 

FRANK SCHMITT 
Kütteseadmete paigaldaja firmast Boos 

Sotin 240 on vedel, tugevalt leeliseline, efektiivne küttekatelde 
puhastusvahend, mis eemaldab ka kõige tugevama saaste, nt tahma, 
sulfaadikihid ja muud mittepõlevad tugevad setted. 
Kasutamine: Pihustada piisaval hulgal Sotin 240 keemiatoodetele sobiva 
survepihustiga, nt Sotin survepihustiga J 2 või J 5 määrdunud pinnale. Lasta 
puhastuslahusel toimida umbes 5–15 minutit. Soovitame radiaal-soojusvahetite 
korral kasutada meie põlemiskambrite puhastuskomplekti 
WTF 1 (kõigi GIANNONI- põlemiskambritega seadmetüüpide jaoks). Igal juhul tuleb 
põlemiskambrid pealispindade neutraliseerimiseks pärast puhastusvahendi 
kasutamist veega korralikult üle loputada. Võimaluse korral aidata tootja poolt 
antud puhastusabiga puhastusprotsessile mehhaaniliselt kaasa. 
Sotin 240 1 l pudel:  Art-nr 240-1 
Sotin 240 5 l kanister: Art-nr 240-5 

 
 
 

Roostevabast terasest põlemiskambri puhastusvahend 

Sotin 300 
Kasutusvalmis 
Roostevabast terasest põlemiskambrite ja termide probleemide lahendamiseks 
Sotin 300 põlemiskambrite puhastusvahend on vedel, tugevalt leeliseline ja tugevatoimeline vahend roostevabast terasest soojusvahetussüsteemide, 
eriti silindriliste soojusvahetite ja üleni roostevabast terasest põlemiskambrite puhastamiseks. Sotin 300 eraldab ka tugevaimad sulfaadikoorikud ja 
muu mustuse efektiivselt ja pinda säästvalt. 
Kasutamine: Pihustada piisaval hulgal Sotin 300 keemiatoodetele sobiva survepihustiga, nt Sotin survepihustiga J 2 või J 5 määrdunud 
pinnale. Lasta puhastuslahusel toimida umbes 5–15 minutit. Soovitame radiaalsoojusvahetite korral kasutada meie põlemiskambrite 
puhastuskomplekti WTF 1 (kõigi GIANNONI- põlemiskambritega seadmetüüpide jaoks). Igal juhul tuleb põlemiskambrid pealispindade 
neutraliseerimise otstarbel pärast puhastusvahendi kasutamist veega korralikult üle loputada. Võimaluse korral aidata tootja poolt antud 
puhastusabiga puhastusprotsessile mehhaaniliselt kaasa. 

Sotin 300   1 l pudel: Art.-Nr. 300-1 
Sotin 300  5 l kanister: Art.-Nr. 300-5 
Sotin 300 25 l kanister: Art.-Nr. 300-25 


