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ADAPTIVT 
RENGØRINGSMIDDEL

VerteX®
Neutralt pH 7 rengøringsmiddel  
til kondensatorer og fordampere

•	 Adaptivt	
rengøringsmiddel, der 
hurtigt fjerner rust, kalk, 
smørefedt og fedtstoffer

•	 Ikke-korroderende	-	
neutral	pH-værdi	7

•	 Ideelt	til	mikrokanaler	
og spiraler med 
beskyttelsesbelægninger

•	 Neutraliserer	alle	
ubehagelige, dårlige lugte

Dette produkt må kun bruges af personale, der er 
uddannet i brugen. 

Anvisningerne	for	brugen	af	produktet	er	kun	
vejledende.	Den	korrekte	brug	afhænger	af	forholdene.	

I	det	tilladte	omfang	fralægges	ethvert	ansvar	for	tab,	
som skyldes brug af produktet. 
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7pH

Fordamperspiraler
Fortynding: 1 del rengøringsmiddel til 8 dele 
vand. Start rengøring nederst på spiralen, og 
arbejd metodisk på tværs og opad. 

Enheder	i	splitmodel 
Sluk for enheden, og isoler det elektriske 
kredsløb. Påfør fortyndet VerteX® med en 
lavtryksforstøver i et groft spraymønster. 
Gennemvæd spiralen. Lad produktet virke 
i 5 minutter. Der kræves ingen skylning – 
køleprocessen skyller spiralen på naturlig 
vis. Varmepumpesystemer skal dog skylles 
igennem. Tænd for enheden. 

Store lufthåndteringsenheder 
Lad så vidt muligt luftstrømmen køre – 
dermed sikres det, at produktet trænger helt 
ind i spiralen. Hvis det ikke er muligt, skal 
luftstrømmen slås til straks efter påføring. Påfør 
fortyndet VerteX® med en lavtryksforstøver i 
et groft spraymønster. Gennemvæd spiralen, 

indtil produktet løber af. Skyl grundigt efter 
med rent vand.

Luftkølede	kondensatorer 
Fortynding: 1 del rengøringsmiddel til 4 
dele vand. Påfør fortyndet VerteX® med en 
lavtryksforstøver i et groft spraymønster. Lad 
produktet virke i 5-10 minutter. Skyl snavs og 
kontaminering af med rent vand. Skyllevandet 
er ikke farligt og vil ikke beskadige omgivende 
materialer eller udstyr. Start rengøring foroven 
på spiralen, og arbejd metodisk nedad og på 
tværs. Rengøringsmidlet er mest effektivt, hvis 
kondensatoren stadig er varm.

Luftfiltre
VerteX® kan også bruges til at rengøre 
elektroniske luftfiltre. Sluk for enheden og 
ventilatorerne. Fortynd med 2 dele vand, spray 
rigeligt på, og lad det virke i 5 minutter. Skyl 
grundigt efter med rent vand.

VerteX® er et fuldspektret rengøringsmiddel. Den 
unikke formel sikrer, at det kan ændre sin egen pH-
balance, så den bliver enten mere sur eller basisk, 
så det lettere kan bekæmpe det snavs, det kommer 
i kontakt med. De adaptive egenskaber betyder, at 
det er perfekt til brug i forbindelse med næsten alle 
former for vedligeholdelse – både indendørs og 
udendørs. 

VerteX® klarer tilsmudsede spiraler hurtigt ved at 
trænge gennem rust, kalk, fedt og organisk snavs 
og løsne alle aflejringer, så de let kan skylles bort.

VerteX® beskadiger eller ætser ikke spiralernes overflade, og det er derfor det 
oplagte produkt til lette aluminiumspiraler med belægning. Der dannes ingen 
skadelige eller flygtige biprodukter ved brugen af VerteX®. Rengøringsmidlets 
evne til at neutralisere alle ubehagelige lugte, som spiralen afgiver fra 
fordampere, betyder, at det kan benyttes i løbet af en almindelig arbejdsdag.
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