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Čištění potrubí
Odvápňování   

Obj.č. 61120Obj.č. 61115

Označení  kg g   Obj.č.

ROCAL Acid Multi    5 1 4 1500000115
ROCAL Acid Multi  10 1 2 1500000116
ROCAL Acid Multi  30 1  1500000117
ROCAL Acid Plus    5 1 4 61105
ROCAL Acid Plus  10 1 2 61106
ROCAL Acid Plus  25 1  1500000914
Neutralizační prášek    1 1 5 61115
Neutralizační prášek  10 1 2 61120

Označení     Obj.č.

ROSOLAR PUMP (odstředivé čerpadl)    1500000135
ROSOLAR PUMP PLUS (hnací čerpadlo)    1500000136

 ROCAL Acid Multi ROCAL Acid Plus

Měď 	

Ocel 	

Ušlechtilá ocel 	   
Hliník 
Mosaz 	

Plasty  	

  vhodné     nevhodné

*viz tabulka níže

ROCAL chemie - Acid Multi / Plus
Odvápňovací chemie pro ROCAL 20 a ROMATIC 20.

VYUŽITÍ

ROCAL Acid Multi
 Pro bezpečné odvápnění všech* potrubních systémů, výměníků,  
 těles na pitnou vodu a zásobníků

ROCAL Acid Plus
 Proti vodnímu kameni a usazeninám v kotlích. Určeno pouze  
 pro technické aplikace. Není vhodn pro systémy s pitnou vodou

PŘEDNOSTI

n  Barevná indikace: Změna barvy indikuje snížení účinnosti teku-
tiny

n	Koncentrát, ředí se vodou
n	Chrání také proti korozi

Neutralizační prášek
Neutralizátor ROCAL Acid Plus /  
ROCAL Acid Multi

VYUŽITÍ

Nutné aplikovat po použití  ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi. 
Neutralizátor se rozpustí ve vodě. Tímto roztokem se propláchne 
čerpadlo i celý systém. Neutralizuje hodnoty PH systému i čerpadla

	 Hadice odolné vůči vysokým  
teplotám (100 °C)

Bezpečné zacházení i při údržbě  
solárních panelů

	 Varianta: hnací čerpadlo

  Odplaví i malé pevné částice

	 Výškově nastavitelná teleskopická 
rukojeť (76 – 110 cm)

Šikovné pro práci i transport

	 Filtr nečistot s průhledem

Zbaví čisticí médium  
i zbytků nečistot

ROSOLAR PUMP /  
ROSOLAR PUMP PLUS
Čerpadlo na plnění slunečních kolektorů

PŘEDNOSTI

n	Výkonné odstředivé čerpadlo umožňuje rychlé plnění  
 a efektivní proplachování a odvzdušňování solárních panelů
n	K dostání také s robustním hnacím čerpadlem odolným vůči  
 vysokým teplotám (90 °C): odplaví i malé pevné částice.  
 S tlakovým redukčním ventilem.
n	  Jistější plnění a údržba solárních zařízení díky hadicím vhodným 

pro vysoké teploty (100 °C) 
n	  Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť (76 – 110 cm) šetří 

místo při skladování a přepravě, šikovná pro manipuliaci  
v úzkých sklepních prostorách

n	  Důmyslné ovládání: snadné plnění kanystru díky velkému  
otvoru. Uzavírací ventil umístěný na dně zajišťuje snadné  
vyprázdnění celé nádrže.

TECHNICKÁ DATA

Rozměry ( v x š x h ):  49 x 51 x 76 cm 
Objem ádrže:  30 l
Hadice: Délka: 2 x 3 m 
  Připojka: 1/2” 
  Přípustné teploty: 100 °C

n		30 g na 1 litrů vody
n		300 g na 10 l vody


