ODSTRAŇOVAČ DEHTU CRE-AWAY
PŘÍPRAVEK PRO SNADNOU A BEZPROBLÉMOVOU APLIKACI
Odstraní dehtové usazeniny z komínu, kouřovodu i spotřebiče. Slouží také pro odstranění pachů, snížení
korozních účinků a nebezpečí požáru. Přípravek je určen pro svépomocné i profesionální použití.

SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU CRE-AWAY
CRE-AWAY je čtyřsložkový pudr, který bezpečně a efektivně mění strukturu dehtových usazenin tak,
aby mohly být jednodušeji odstraněny vymetením komína.
1. složka
REAKTIVNÍ ČINIDLO
- neutralizuje mírně kyselý dehet, což snižuje korozní vliv na kovové součástky
a snižuje hořlavost
2. složka
VYSOUŠEČ
- absorbuje oleje a vlhkost obsaženou v některých formách dehtu
3. složka
ZPOMALOVAČ SPALOVÁNÍ
- pomáhá redukovat možnost požáru komína
4. složka
HOŘČÍKOVÝ KATALYZÁTOR
- pomáhá zničit dehtové usazeniny, když je komín zahřátý běžným užitím.
Výsledkem použití je, že katalyzátory obsažené v Cre-Away
přemění dehet v uhlík, který může být jednoduše mechanicky odstraněn.

HLAVNÍ VÝHODY
✔ efektivní na všechny druhy dehtu
✔ rychlé a jednoduché použití
✔ komín se dá vyčistit snáze a efektuivněji
✔ pomáhá prevenci požáru
✔ redukuje zápach
✔ účinnost ověřena v praxi českými kominíky

CENA A DODACÍ PODMÍNKY
Cena:
............................................................. 750 Kč vč. 21% DPH
Přípravek je skladem. Dodání na dobírku do 3 pracovních dnů od
objednání.
Možnost objednání přes e-shop: www.VseProTeplo.cz
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ODSTRAŇOVAČ DEHTU CRE-AWAY
APLIKACE
Pro aplikaci přípravku je třeba dehtové usazeniny nahřát pro dokonalé chemické spojení.
Cre-Away funguje nejlépe, když je komín rozehřátý přibližně na 315°C.
Aplikace Cre-Away se provádí přímo do místa výskytu dehtových usazenin, tj. do komína, kouřovodu nebo
spalovací komory (ne do ohně), a to za použití opakovaného stlačování lahve, při kterém dojde
k rozprašování prášku, který se pomocí tahu roznese po celé spalinové cestě.

CO SE DĚJE PO APLIKACI PŘÍPRAVKU
Přípravek Cre-Away pracuje na principu přeměny dehtových usazenin na křehkou substanci,
která má jinou rychlost expanze/kontrakce než komín, ke kterému je připojena.
Během zahřívacích a zchlazovacích procesů, dehtové usazeniny ošetřené přípravkem Cre- Away ztrácejí své
přilnavé vlastnosti, takže mohou být snadněji odstraněny.

PREVENCE A ÚDRŽBA
Dehtové usazeniny v krbech a kamnech na dřevo a uhlí mohou být nebezpečné díky možnému vzniku požáru,
pokud nejsou příslušně čištěny a ošetřovány.
Všechny komíny by měly být každý rok prohlédnuty a případně vyčištěny kvalifikovaným odborníkem.
Doporučujeme aplikovat přípravek Cre-Away během topné sezony k úpravě přilnutých dehtových usazenin, pro
jejich snadnější odstranění.
Ideální je použití Cre-Away v rámci každého čištění spalinových cest pro zvýšení bezpečnosti odstraněním
dehtových usazenin, které v komínu zůstaly a také pro neutralizaci kyselosti zápachu.

Jakékoliv dotazy týkající se problému dehtových usazenin, produktu, či jeho aplikace vám rádi
zodpovíme na telefonním čísle +420 728 607 276.
Vaše dotazy nebo zpětné reakce můžete směřovat rovněž na e-mailovou
adresu: lukas.sodomka@messy.cz.
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