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Kominický čistič komínů - čistící poleno

čistící poleno - i pro kotle a otevřené krby,
komínová chemie
49 ks skladem
Čistící poleno pro čištění rozměrných topenišť kotlů a čištění komínů otevřených krbů. Pokud je
ohniště takového rozměru, že se do něj poleno vcelku nevejde, je potřeba poleno zlomit a vložit
obě části současně.

Kód produktu
Výrobce

791.0000000005
KOBOK

Cena

421,08 Kč
348,00 Kč bez DPH

Detailní popis
Čistící poleno pro čištění rozměrných topenišť kotlů a čištění komínů otevřených krbů. Pokud je ohniště
takového rozměru, že se do něj poleno vcelku nevejde, je potřeba poleno zlomit a vložit obě části

současně.

URČENÍ: Je určen k údržbě současných moderních komínů a kouřovodů. Katalyticky působí na proces spalování / hoření
dříví, zmenšuje
vyvíjení sazí a dehtu. Saze a a dehet nashromážděné v komíně se proměňují v lehce se čisticí sloučeninu. Poleno se používá
do otevřených
krbů, nebo jednorázově pro úsporu času do klasických rozměrnějších krbů - hoří zhruba 2,5 hodiny a dá se říct, že výsledek
je stejný
jako při postupném dávkování čistícího prášku. Ve výsledku nedosahuje tak dlouhodobého účinku jako postupné použití
prostředku
v sáčcích nebo ve formě prášku, ale používá se s výhodou na občas navštěvované chaty a podobně.
PROČ: Živý oheň doma pomáhá k vytvoření tepla a pohodlí. Jenomže v krbu nebo kamnech oheň nebývá vždycky pěkný a
plameny
v komíně mohou být i nebezpečné. Při spalování dřeva se vytváří tuhé znečisťující látky a proto se při stálém používání
komínu pokrývají
jeho vnitřní stěny nánosem. Tímto se zhoršuje tah komína, a může dojít k vyhoření komína – sazí.
PŘŮBĚH ČIŠTĚNÍ: Čistič je směs speciálních krystalů, které při hoření vytváří aktivní látky, které pokrývají v komíně plochy
shromážděných sazí,
dehtu a jiných nebezpečných látek. Nános se pokrývá aktivní látkou, nahřívá se, vysychá a křehne. Postupně po ztrátě
vlhkosti se uvolní a opadá.
Odstranění nebezpečných látek probíhá ve dvou fázích, a to hned při aplikaci odchází částice spolu s kouřem a odsypávají
se. Další fáze probíhá
během dalšího zatopení v krbu, nebo kamnech. Tato procedura trvá při aktivním používání komína až několik týdnů, kdy
množství nebezpečných látek
v komínu podstatně klesá, a tím také významně klesá možnost vyhoření komínu.
POUŽITÍ ČISTIČE KOMÍNŮ: Čistící poleno - používejte pro čištění krbů a kamen zhruba jednou za 30 dnů (v případě, že se
krb nebo kamna používají
každý den). Vyndejte čistič komínu z krabičky, ale nevybalujte ho z papírového sáčku. Položte sáček s čističem do zahřátého
a ještě teplého krbu
nebo kamen (kvůli zajištění lepšího tahu) a zapalte oba okraje papírového sáčku. Po použití zatopte jednou obvyklou dávkou
paliva.
DOPORUČUJEME: Pro krbové vložky Kobok velkých rozměrů nad šířku 1 m a otevřených krbů.

