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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

 
FAUCH 600  
ŚRODEK  PRZEZNACZONY DO USUWANIA OSADÓW NAGROMADZONYCH W WYMIENNIKACH CIEPŁA 
KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA OPALANYCH GAZEM. 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
Podobnie jak kotły opalane olejem opałowym również kotły gazowe muszą być czyszczone  
z osadów. W trakcie pracy kotła gazowego wraz z zasysanym powietrzem zostają wciągnięte do gazowego 
paleniska kotła cząsteczki stałe takie jak np. pył, włosy, kłaczki itp. Cząsteczki te po częściowym spaleniu osadzają 
się na płytkach wymiennika ciepła. Proces ten szczególnie intensywnie przebiega w piecach gazowych 
przepływowych. W ekstremalnych przypadkach osady mogą doprowadzić do zwężenia przewodów kominowych  
i braku odpływu spalin z komina. Spaliny mogą przedostać się do pomieszczeń mieszkalnych powodując 
niebezpieczeństwo zatrucia ludzi. Regularne stosowanie FAUCH 600 zapobiega w wielu przypadkach awariom kotła 
jak i kosztownej wymianie wymiennika ciepła. 

ZASTOSOWANIE 

 służy do czyszczenia kotłów i komór paleniskowych opalanych gazem. Usuwa pozostałości spalania, które 
są spowodowane składnikami zawartymi w gazie oraz w powietrzu spalania. 

 proces rozpylania preparatem FAUCH 600 oszczędza przy regularnym stosowaniu w wielu przypadkach 
kosztowną rozbudowę wymiennika ciepła. Dzięki temu czyszczenie przy użyciu preparatu FAUCH 600 jest 
wyjątkowo oszczędne pod wzgl. czasu i kosztów. 

 jest roztworem odpowiednim do zastosowania 

 jest mieszaniną odpowiednich składników, które oddziałują na osady w sposób fizyko-chemiczny. 
Specjalnie dobrane substancje powierzchniowo czynne umożliwiają wniknięcie środka w głąb 
nagromadzonych osadów. Osady luźno związane z podłożem zostaną łatwo usunięte. Oderwane osady 
zostaną spalone, a ich ewentualne resztki wydalone wraz ze spalinami przez komin. Sole zawarte  
w produkcie rozpadają się nie pozostawiając żadnych osadów. 

 w przypadku osadów gazowych są one odrywane i usuwane 

 sole zawarte w produkcie FAUCH 600 pod wpływem temperatury rozpadając się kruszą  
i odrywają od podłoża osady. 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
Zdjąć pokrywę kotła tak, aby był dostęp do strony ogniowej. W przypadku bardzo grubych nalotów należy 
wymiennik ciepła spryskać środkiem FAUCH 600. Po odczekaniu kilku minut, włączyć palnik kotła. Osady zostaną 
wypalone. Jeżeli zajdzie taka potrzeba opisane czynności należy powtarzać aż do momentu całkowitego wypalenia 
osadów.  
W razie potrzeby wymiennik ciepła może być spryskany od góry przez obrócenie rury rozpylającej o 180 stopni. Aby 
uniknąć uszkodzenia rury rozpylającej, należy dozować środek w krótkich przedziałach czasu. W przypadku silnie 
zabrudzonych urządzeń wymiennik ciepła spryskać obficie preparatem FAUCH 600, pozostawić na kilka minut, 
użytkować palnik jak zwykle.  
Opakowania handlowe 
5 kg kanistry plastikowe 
Składniki zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004 amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (poniżej 5%), niejonowe 

środki powierzchniowo czynne (poniżej 5%) 


