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ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ
OIKΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΚΕΡΙ ΚΑΙ ΞΥΛΟ

Για σόμπε ς
ξύλου

Για λέβητες
ξύλου

Για κουζίνες
με ξύλα

Για ανοικτά
τζάκια

Για κλειστά
τζάκια

Ο καθένας ξέρει ότι το άναμμα της φωτιάς απαιτεί χρόνο
και υπομονή. Τα ανώτερης ποιότητας προσανάμματά μας
είναι μία γρήγορη και αξιόπιστη λύση που θα κάνει το
άναμμα της φωτιάς μια ευχαρίστηση . Έχουν μια ισχυρή
και μεγάλης διάρκειας καύση που κάνει γρήγορο και εύκολο
το άναμμα της φωτιάς . Ιδανικό για χρήση σε ξυλόσομπες ,
τζάκια και μπάρμπεκιου . Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ακόμα και σε υγρές και θυελλώδεις καιρικές συνθήκες,
επίσης είναι πολύ καλά για κάμπινγκ .
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ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ ΣΠΙΡΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

καπνοδόχους και
καπναγωγούς

σόμπες ξύλου

λεβητες ξύλου

Κουζίνες στερεων
καυσίμων

Τζάκια ανοικτου
τύπου

Τζάκια κλειστού
τύπου

Η φωτιά είναι εξαιρετικά χρήσιμο
δώρο από τη φύση. Για μεγάλο
χρονικό διάστημα ήταν η μόνη πηγή
για φως και ζεστασιά, και επίσης
χρήσιμη για το μαγείρεμα των
τροφίμων,
την
προετοιμασία
εργαλείων από μέταλλο, κ.λπ. Όμως
, η φωτιά είναι και πολύ επικίνδυνη.
Η κακή χρήση της αφαιρεί παρα
πολλές ανθρώπινες ζωές.
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Η φωτιά - είναι μια σύνθετη χημική αντίδραση κατά την οποία η αλληλεπίδραση του καυσίμου και του οξυγόνου, έχει
σαν αποτέλεσμα ορισμένες ουσίες να μετατρέπονται σε άλλες. Στην πραγματικότητα, δεν είναι το ίδιο το ξύλο που
καίγεται, αλλά εύφλεκτα αέρια που εκλύονται από αυτό. Κατ’ αρχάς, μόλις το ξύλο φτάσει τη θερμοκρασία των 150oC,
κυτταρίνη και λιγνίνη που περιέχονται σε αυτό ελευθερώνονται και προκαλείται πυρόλυση . Τα εύφλεκτα αέρια
(υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο) απελευθερώνονται και αμέσως καίγονται. Η φλόγα συμβάλλει στην
περαιτέρω θερμική αποσύνθεση του ξύλου. Κατά τη διάρκεια της καύσης , αέρια εκλύονται από το ξύλο και βλέπουμε τον
καπνό. Μπλε φλόγα δείχνει ότι τοξικά αέρια (μονοξείδιο του άνθρακα) καίγονται. Λευκός καπνός σχηματίζεται από τους
υδρατμούς που απελευθερώνονται από το ξύλο, και ο μαύρος καπνός προέρχεται από τον άνθρακα (αιθάλη) και
κρεοσώτο που υπάρχουν στο ξύλο και είναι δύσκολο να αναφλεγούν. Όταν η πυρόλυση επέρχεται, υπολείμματα
άνθρακα, τα οποία δεν καίγονται πλέον με ανοιχτή φλόγα, αλληλεπιδρουν με το οξυγόνο και απελευθερώνουν διοξείδιο
του άνθρακα και υδρατμούς.
Αιθάλη και κρεοσώτο απελευθερώνονται μαζί με τον καπνό και αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
Υδρατμοί απελευθερώνονται μαζί με το κρεόσωτο όταν το ξύλο καίει "κόλλώδη" αιθάλη και τα αποτρέπει από το να
καούν περετέρω Λόγω του μεγάλου βάρους αυτά τα κολλώδη σωματίδια της πίσσας , δεν μπορούν να αφαιρεθούν μαζί
με τον καπνό, και ως εκ τούτου θα επικαθήσουν σε τμήματα της συσκευής θέρμανσης και στην καμινάδα, σχηματίζοντας
έτσι στρώματα πίσσας. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα από αυτά αναστέλλει την κανονική λειτουργία της συσκευής,
μειώνει την αποτελεσματικότητά της, επιταχύνει την φθορά, προκαλεί διάβρωση των εξαρτημάτων της, και μπορεί να
ξεκινήσει ακόμα και φωτιά στο τζάκι.
Ο καθαριστής αιθάλης HANSA αποτελείται από ένα μίγμα ειδικών κρυστάλλων. Μερικά από τα συστατικά του
επηρεάζουν καταλυτικά τη διαδικασία της καύσης των καυσόξυλων - αποσυνθέτουν πίσσες που υπάρχουν στο ξύλο και
στα εύφλεκτα αέρια. Άλλα στοιχεία του σε υψηλές θερμοκρασίες απελευθερώνουν αέρια που αντιδρούν με τις
επικαθήσεις της πίσσας και καταστρέφουν τη δομή τους. Αυτό αποδυναμώνει την πρόσφυση στην επιφάνεια της
καμινάδας και οι επικαθήσεις πέφτουν κάτω ή απομακρύνονται με τα αέρια της καμινάδας.
Στάδια δρασης:

Σε ορισμένα μέρη της
συσκευής θέρμανσης που
λειτουργεί και στην
καμινάδα επικάθεται ένα
στρώμα πίσσας.

Ο εξολοθρευτής αιθάλης
της HANSA καλύπτει το
στρώμα από αυτές τις
επικίνδυνες επικαθήσεις με
ενεργά αέρια.

Τα δραστικά αέρια
ξηραίνουν τις επικαθήσεις
της πίσσας, αυτό αποδυναμώνει την πρόσφυση της
στην επιφάνεια της
καμινάδας.

Η δράση για τον
καθαρισμό της πίσσας
διαρκεί για αρκετές ημέρες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ(0,5kg.)
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ(1kg.)

Ρίξτε 1 ή 2 κουταλιές (βλ. πίνακα) στη συσκευή θέρμανσης πριν από το άναμμα. Για τις πρώτες
φορές συνιστάται η χρήση αυτής της ουσίας κάθε φορά κατά το αναμμα. Μετά από δέκα φορές
συνιστάται η χρήση της ουσίας αυτής κάθε τέσσερα με πέντε ανάμματα
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ
ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ
Χρήση:
Ρίξτε 1 ή 2 φακελάκια (βλ. πίνακα) σε μια συσκευή (τζάκι,
σόμπα, λέβητας θέρμανσης) πριν την ανάφλεξη.
Στην αρχή συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό
κάθε φορά κατά το άναμμα . Μετά από δέκα φορές καλό
είναι να χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κάθε τέσσερα με
πέντε ανάμματα .

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
Βγάλτε το κούτσουρο καθαρισμού καμινάδας της
HANSA έξω από το κουτί, αλλά μην το βγάζετε έξω από
την χάρτινη συσκευασία. Τοποθετήστε το μέσα στο θάλαμο
καύσης της συσκευής θέρμανσης. Ανάψτε και τις δύο
πλευρές του χαρτιού περιτυλίγματος και αφήστε το να καεί.
Χρήση κατά μέσο όρο κάθε 30 ημέρες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PELLET

Η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης.

Αυτός είναι ένα αποτελεσματικός και ακίνδυνος τρόπος για να κρατήσετε την συσκευή πέλλετ καθαρή.
Το καθαριστικό περιέχει ένα ειδικό μείγμα κρυστάλλων, οι οποίοι ενώ καίγονται , απελευθερώνουν υλικά που
επηρεάζουν την διαδικασία της δραστικής καταλυτικής καύσεως, και διαλύουν ακόμη και τα μικρότερα κομμάτια της
παραγόμενης ρητίνης. Τα εξαρτήματα της σόμπας πέλλετ θα παραμείνουν καθαρά και θα διασφαλιστεί η
αποτελεσματική λειτουργία τους .Η τακτική χρήση καθαριστικού που αναμιγνύεται με το πέλλετ, θα βελτιώσει την
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απόδοση του , θα παρατείνει τη ζωή της συσκευής και θα μειώσει το κόστος θέρμανσης ενώ θα εξασφαλίσει μιά
ασφαλέστερη καύση.
Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες παραγωγοί πέλλετ ξύλου και καθένας από αυτους προσπαθεί να ξεχωρίσει από
τους άλλους, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει υψηλότερης ποιότητας πέλλετ . Έτσι , τα πέλλετ διαφέρουν στη σύνθεση, τα
είδη ξύλου και στις διαφορετικές αναλογίες του ξύλου που περιέχουν. Υψηλής ποιότητας πέλλετ με χαμηλή
περιεκτικότητα σε στάχτη κατά την καύση καθορίζει την πραγματική απόδοση και αντοχή.
Μόνο τα υψηλής ποιότητας πέλλετ θα επιτύχουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα της συσκευής θέρμανσης και θα
διασφαλίσουν ομαλή αδιάλειπτη λειτουργία.
Ανάλογα με την ποιότητα του πέλλετ , η περιεκτικότητα της στάχτης μπορεί να κυμαίνεται από 0,5 έως 3 τοις εκατό και
περισσότερο. Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε στάχτη , δημιουργεί υψηλή περιεκτικότητα ρητίνης που παραμένει στην
συσκευή θέρμανσης . Η ρητίνη περιορίζει και επιβραδύνει την αποτελεσματικότητα της συσκευής, αυξάνει την
κατανάλωση καυσίμων και μειώνει την απόδοσή της. Αυτά που επηρεάζονται περισσότερο είναι ο καυστήρας, ο
εναλλάκτης θερμότητας και η καμινάδα, δηλαδή τα τμήματα όπου πραγματοποιεί άμεσα το έργο της η συσκευή. Εάν δεν
τα καθαρίσουμε , μπορεί να προκληθεί βλάβη ακόμη και σε μια καινούργια συσκευή. Ζημιές που προκλήθηκαν από
κακής ποιότητας καύσιμα δεν θεωρούνται βλάβες που καλύπτει η εγγύηση της συσκευής , και ο κατασκευαστής της
συσκευής δεν θα συμφωνήσει να τις επισκευάσει δωρεάν. Είναι αδύνατο να εκτιμηθεί η ποιότητα του πέλλετ οπτικά ή
ακόμα και μετά από μερικές χρήσεις. Είναι προφανές ότι μόνο μετά από μια μεγάλης διάρκειας χρήση διαφορετικών
ειδών πέλετ από διαφορετικούς κατασκευαστές θα μπορέσετε να καταλάβετε ποιο πέλλετ προκάλεσε τη ζημιά.
Εν όψει αυτών των πιθανών προβλημάτων το καθαριστικό συσκευών πέλλετ γίνεται η μόνη εναλλακτική λύση για την
παροχή της ασφάλειας που χρειάζεστε.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ‘ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ’
Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως
ενισχυτικό για τη βελτίωση της καύσης
των στερεών καυσίμων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη ξύλου,
άνθρακα, πριονίδι μπρικέτες και pellets
ξύλου.
Καμιναδες και
καπναγωγούς

Σόμπες
ξύλου

Λεβητες
ξύλου

Κουζίνες στερεων
καυσίμων

Τζάκια ανοικτου
τύπου

Τζάκια κλειστού
τύπου

Εξοικονομεί χρήματα, μειώνει την κατανάλωση των
στερεών καυσίμων.

■ Θα χρησιμοποιήσετε μέχρι 20% λιγότερο κάρβουνο
και ξύλο.
■ Η απόδοση της θέρμανσης θα αυξηθεί λόγω
λιγότερης σκόνης , καπνού, CO, SO2 και Nox.
■ H διαδικασία της καύσης θα γίνει καλύτερη, εξαιτίας
της μείωσης των σκληρών σωματιδίων στον ατμό και
της μείωσης της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα
Προστατεύει το σπίτι και την υγεία σας, εξαλείφει τον
σχηματισμό και τη συσσώρευση επικίνδυνων ουσιών.

■ Μειώνει την ποσότητα των εκπομπών SO2 , NOx και
τα θερμαινόμενα τοξικά αέρια .
■ Υπάρχει λιγότερη σκόνη .
■ Μειώνει το ποσό της αιθάλης που μαζεύεται – και
εξαλείφει τον κινδύνο πυρκαγιάς στην καμινάδα.
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής θέρμανσης,
προστατεύει τη συσκευή από τα διαβρωτικά
σωματίδια.

Χρήση
Ρίξτε 1 ή 2 φακελάκια (βλ. πίνακα) στη συσκευή (τζάκι, σόμπα,
λέβητας στερεών καυσίμων) πριν από κάθε άναμμα .
Χρησιμοποιήστε το προϊόν κάθε φορά κατά το άναμμα .

■ Καθώς οι επικαθήσεις της καύσης δεν θα μαζεύονται
για να φράξουν τη συσκευή , αυτή θα λειτουργεί πιο
αποτελεσματικά , και ο καθαρισμός θα γίνεται πιο
εύκολα, ως εκ τούτου θα έχουμε παράταση της ζωής
και της καλής λειτουργίας της συσκευής .
■ Η διάβρωση όλων των τμημάτων της συσκευής
μειώνεται σημαντικά.
Προστατεύει το περιβάλλον, εμποδίζει τοξικά υλικά να
μπουν στην ατμόσφαιρα.

■ Το καύσιμο που καίγεται δεν θα μετατραπεί σε μαύρο
καπνό, ως εκ τούτου δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον.
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■ Η απελευθέρωση του μονοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα σταματά.
■ Λόγω της οικονομικής καύσης του άνθρακα, οι
εκπομπές διοξειδίου του θείου στο περιβάλλον
μειώνονται κατά 20%.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ - ΤΖΑΚΙΑ
Οικολογικά - φιλικά προς το περιβάλλον

Φιλικό με το δέρμα – δεν ζαρώνει το δέρμα
Δεν θα βλάψει τα έπιπλα, το πάτωμα ή άλλα αντικείμενα
οικιακής χρήσης
Δεν έχει αρνητικές συνέπειες στο σχοινί της σόμπας
Δεν θα βλάψει επισμαλτωμένα ή μεταλλικά μέρη της σόμπας
Δεν θα χαράξει το γυαλί
Εύχρηστο
Βιοδιασπώμενο
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Καίγοντας άνθρακα ή ξύλο δημιουργείται αιθάλη και κρεόσωτο .
Αυτές οι ουσίες μπορούν να επικαθήσουν στο εσωτερικό του
γυαλιού της σόμπας. Αυτές οι κολλώδεις επικαθήσεις
προσελκύουν σωματίδια τέφρας που κινούνται γύρω από τη ροή
του αέρα καύσης, καλύπτοντας έτσι το τζάμι με ένα άλλο στρώμα
επικαθήσεων. Έτσι το εσωτερικό του γυαλιού καλύπτεται με ένα
γκρι φιλμ, το οποίο όχι μόνο εμποδίζει να βλέπουμε την φλόγα
της συσκευής , αλλά επίσης εμποδίζει την μετάδοση της
θερμότητας μέσα στο δωμάτιο. Με την πάροδο του χρόνου αυτό
μειώνει την αντοχή του γυαλιού στις ξαφνικές αλλαγές της
θερμοκρασίας και το στρώμα της τέφρας μπορεί να οδηγήσει
στην εξάλειψη της αντοχής του γυαλιού στις γρατσουνιές .
Τα συμβατικά καθαριστικά γυαλιών σόμπας περιέχουν ισχυρά
χημικά για εύκολο καθαρισμό αυτών των επικαθήσεων. Πρέπει
να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα καθαριστικά
κοντά σε έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Επίσης συνιστάται η
χρήση γαντιών όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα καθαριστικά, λόγω
της καυστικής φύσης των χημικών ουσιών.
Το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό τζαμιών σόμπας είναι
ένας νέος και ασφαλής τρόπος για να καθαρίσετε το τζάμι της
σόμπας από άνθρακα, αιθάλη και άλλες επικαθήσεις που
σχηματίζονται κατά την καύση. Τα νέα καθαριστικά είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην απομάκρυνση των επικαθήσεων
από τις γυάλινες επιφάνειες και την ίδια στιγμή παραμένουν
ασφαλή τα αντικείμενα γύρω από αυτό. Ακόμη δεν θα βλάψει τα
άλλα μέρη της σόμπα σας ή άλλα κοντινά αντικείμενα. Όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το καθαριστικό δεν θα ανησυχείτε αν
ψεκάζονται άλλα είδη οικιακής χρήσης ,το δάπεδο, έπιπλα ή
άλλα.
Το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό δεν περιέχει
διαβρωτικές ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την
επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή. Αλλά αν από λάθος
ψεκάσετε σε οποιοδήποτε αντικείμενο , μπορεί εύκολα να
καθαριστεί με ένα υγρό πανί.
Όταν δοκιμάσετε το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό της
Hansa, θα ξεχάσετε την ταλαιπωρία που είχατε προηγουμένως
για τον καθαρισμό του γυαλιού της σόμπα σας. Το νέο φιλικό
προς το περιβάλλον καθαριστικό δεν περιέχει ερεθιστικές ουσίες
του δέρματος, έτσι δεν θα χρειαστείτε γάντια την επόμενη φορά
που θα καθαρίσετε το γυαλί της σόμπα σας. Το καθαριστικό
γυαλιού σόμπας της HANSA είναι επίσης βιοδιασπώμενο και
ασφαλές για το περιβάλλον.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ - ΤΖΑΚΙΑ

Γυαλιά τζακιών που καλύπτονται
με καμμένα υλικά

Γυαλιά τζακιών καθαρίζονται με τον καθαριστή
γυαλιών τζακιών της HANSA

Η καύση ξύλου ή άνθρακα δημιουργεί αιθάλη και κρεόσωτο, και αυτές οι ουσίες μπορούν να επικαθήσουν στο εσωτερικό μέρος του
τζαμιού στο τζάκι ή στην σόμπα.
Αυτές οι κολλώδεις επικαθήσεις προσελκύουν τότε σωματίδια τέφρας που κινούνται γύρω από τα καυσαέρια , καλύπτοντας έτσι το
τζάμι με ένα άλλο στρώμα επικαθήσεων .
Τώρα το εσωτερικό του γυαλιού καλύπτεται με ένα γκρι φιλμ, το οποίο όχι μόνο εμποδίζει την διείσδυση για το φώς της φλόγας από
το χώρο καύσης , αλλά επίσης εμποδίζει την μετάδοση της θερμότητας μέσα στο δωμάτιο. Με την πάροδο του χρόνου αυτό μειώνει
την αντοχή του γυαλιού σε ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας και η στρώση της τέφρας μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη της
αντοχής στο γυαλί που δίνει ανθεκτικότητα στις γρατσουνιές .

Με την χρήση του τζακιού, το
τζάμι του καλύπτεται με καμένα
σωματίδια

Το καθαριστικό διεισδύει βαθιά
στα καμένα σωματίδια και τα
διαλύει χωρίς γρατζουνιές στην
επιφάνεια του τζαμιού

Με το καθάρισμα ,το
καθαριστικό καλύπτει το τζάμι
με ένα κάλυμμα που
προστατεύει από τα προϊόντα
καύσης

Χρήση:
Το καθαριστικό τζαμιών HANSA χρησιμοποιείται για το καθάρισμα των ουσιών που προσκολλούνται στο τζάμι όπως
στάχτη , διοξείδιο του ανθρακα και άλλοι ρύποι ,από τα τζάκια , στις πόρτες από σόμπες και λέβητες ξύλου .
Καθαρίζει αποτελεσματικά καμένα σωματίδια και λίπη που καλύπτουν το γυαλί. Το καθαριστικό τζαμιών HANSA δεν
περιέχει συστατικά άλεσης, ώστε να μη χαράζουν το γυαλί.
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Οδηγίες χρήσης:
Ανακινήστε καλά τη φιάλη. Η επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί πρέπει να είναι κρύα. Ψεκάστε ομοιόμορφα στην εσωτερική
επιφάνεια του γυαλιού.Προσοχή: Αποφύγετε την επαφή με γυαλισμένες, πλαστικές, αλουμινίου ή επιχρωμιωμένες επιφάνειες.
Αφήστε 3-5 λεπτά για το προϊόν να λειτουργήσει.
Σκουπίστε το καθαριστικό τζαμιών με ένα καθαρό πανί ή ένα σφουγγάρι καθαρισμού Hansa. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα έως
ότου η επιφάνεια να είναι εντελώς καθαρή.

Σας συνιστούμε

EAN: 4779022360411

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ HANSA .

Περισσότερες πληροφορίες στην
επόμενη σελίδα .

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ ΣΟΜΠΑΣ
Αυτό το σφουγγάρι είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό σε
βρώμικες και καπνισμένες γυάλινες πόρτες σόμπας. Εγγυημένο
για να καθαρίσετε γρήγορα χωρίς ξύσιμο! Αυτό το σφουγγάρι είναι
κατασκευασμένο από το υλικό κυτταρίνη που καθαρίζει σαν μια
εφημερίδα και απορροφά σαν σφουγγάρι. Είναι ανθεκτικό σε
ουσίες καθαρισμού και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές
φορές χωρίς να προκαλέσει γραντζουνιές .
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίαςτης καύσης, η θερμοκρασία μέσα
στη σόμπα μπορεί να φτάσει αρκετές εκατοντάδες βαθμούς. Όταν
τα σωματίδια της αιθάλης και της τέφρας αγγίξουν το τζάμι ,
κυριολεκτικά θα"λιώσουν" πάνω στο γυαλί. Αυτό το ”κτίσιμο’’
γίνεται μια πολύ συμπαγής κατασκευή που είναι πολύ δύσκολο να
αφαιρεθεί σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη οικιακή βρωμιά.
Για εύκολο καθαρισμό προτείνουμε καθαριστικό τζαμιούHANSA
μαζί με σφουγγάρι καθαρισμού HANSA .
Όταν το καθαριστικό γυαλιού ψεκάζεται στο βρώμικο τζάμι της
σόμπας τα δραστικά συστατικά του διεισδύουν στην αιθάλη και
την πίσσα. Μετά από λίγα λεπτά μαλακώνει τα καμένα συστατικά
που παραμένουν χωρίς να καταστραφεί το γυαλί δημιουργώντας
έτσι ένα μαλακό στρώμα από βρωμιές που μπορούν να
αφαιρεθούν εύκολα και γρήγορα με ένα σφουγγάρι καθαρισμού
γυαλιού.
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Βάλτε το καθαριστικό
στο γυαλί σόμπας .

Σκουπίστε τη γυάλινη
επιφάνεια με το
σφουγγάρι

Μετά τον καθαρισμό
πλύνετε το
σφουγγάρι

Μετά 12 ώρες το
σφουγγάρι γίνεται
σκληρό

Για να το κάνετε
μαλακό ξαναβρέξτε
το με ζεστό νερό .

Το βρεγμένο
σφουγγάρι γίνεται
μαλακό ξανά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το σφουγγάρι καθαρισμού τζαμιού σόμπας της HANSA είναι ένα ειδικά μελετημένο προϊόν για να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
το καθαριστικό τζαμιών της Hansa. Βεβαιωθείτε ότι το γυαλί της σόμπας είναι κρύο πριν από τον καθαρισμό .Ψεκάστε ομοιόμορφα το
καθαριστικό στην εσωτερική επιφάνεια του γυαλιού.
Αφήστε 3-5 λεπτά για το προϊόν να δράσει . Σκουπίστε το καθαριστικό τζαμιών με το σφουγγάρι καθαρισμού Hansa. Επαναλάβετε τα
παραπάνω βήματα έως ότου η επιφάνεια είναι εντελώς καθαρή.

Προσοχή
Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικό τζαμιών παρακαλούμε να φοράτε λαστιχένια γάντια.
Αυτό το σφουγγάρι είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό γυαλιού σόμπας. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
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ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι φυσικής πέτρας, όπως
ακριβώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ξύλου. Κάθε τύπος
έχει τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την σκληρότητα, την
αντοχή, τη χημική αντίσταση, το είδος φινιρίσματος, ακόμη και
την διαύγεια (η ικανότητα του φωτός να λάμψει μέσα από αυτό).
Με την κατανόηση των χαρακτηριστικών αυτών, μπορούμε να
πάρουμε καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά τη χρήση, τη
συντήρηση και τη φροντίδα της πέτρας μας. Οι καταναλωτές
συχνά υποθέτουν ότι η φυσική πέτρα είναι "προστατευόμενη από
λεκέδες" όμως όλες οι πέτρες είναι διαπερατές σε κάποιο βαθμό.
Οι επιφάνειες της φυσικής πέτρας μπορεί να καταστραφούν
πολύ εύκολα από την καθημερινή χρήση τους σαν φλιτζάνια, ή
πιάτα . Ένα ποτήρι χυμού ή κρέμας μπορεί να αφήσει εμφανή
λεκέ, ενώ τα μεταλλικά αντικείμενα είναι επίσης σε θέση να
αφήσουν λεκέδες σκουριάς. Και δεν είναι μόνο αυτά που μας
θυμίζουν ακόμη ότι η φυσική πέτρα χρησιμοποιείται σε υγρούς ή
εξωτερικούς χώρους.

Η πέτρα αποτελείται από πολλές
μικροσκοπικές κοιλότητες, που
ονομάζονται τρύπες.Η πέτρα
χρησιμοποιείται σε εφαρμογές για
ανθρώπινες ανάγκες . Είναι εύκολο να
φανταστείτε πόσο γρήγορα, μετά την
αρχική επαφή με το περιβάλλον, γεμίζουν
με νερό και με διάφορες άλλες προσμίξεις,
οι οποίες σκουραίνουν την επιφάνεια της
πέτρας που αποκτά ενα ανομοιόμορφο
χρώμα , και γίνεται σκληρή και τραχιά .
Για να αποφευχθεί αυτό, ένα νέο, φρέσκο
γυάλισμα της επιφάνειας της πέτρας την
καλύπτει με ένα ειδικό προστατευτικό
στρώμα, που γεμίζει τις τρύπες και δεν
επιτρέπει σε αυτές να γεμίσουν
με ανεπιθύμητα υλικά. Είναι καιρός να
προστατεύσουμε τις πέτρες και να τις
βοηθήσουμε να παραμείνουν όμορφες και
αμετάβλητες. Ωστόσο, υπό την επίδραση
της θερμότητας, του κρύου, της υγρασίας,
ξηρασίας και άλλων παραγόντων, το
προστατευτικό στρώμα παθαίνει βλάβες ,
οι τρύπες ανοίγουν και το επάνω μέρος
της πέτρας γίνεται πάλι ευάλωτο.

Πρώτο βήμα - καθαρισμός βρώμικης
επιφάνειας πέτρας
Πάρτε το μπουκάλι με το καθαριστικό
πέτρας (1) και ανακινήστε το. Προσθέστε
μια μικρή ποσότητα καθαριστικού σε ένα
δοχείο με νερό 1:10 και το ανακατέψτε το
καλά.Χύστε το μικτό διάλυμα στην
καθαριζόμενη επιφάνεια. Πάρτε το
σφουγγάρι με το ένα στρώμα (2) από το
πακέτο και απλώστε το μίγμα σε όλη την
επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.
Περιμένετε λίγα λεπτά, αφήνοντας το
διάλυμα να επιδράσει στην βρωμιά.
Χρησιμοποιώντας τον ίδιο σπόγγο με
ακρίβεια καθαρίστε την επιφάνεια.
Επαναλάβετε τον καθαρισμό για τα μέρη
όπου υπάρχει πολύ βρωμιά. Όταν
τελειώσετε τον καθαρισμό, καθαρίστε την
επιφάνεια με νερό. Λάβετε υπόψη ότι
ακόμη και ο πιο προσεκτικός καθαρισμός
της πέτρας , θα την διατηρήσει όμορφη για
ένα σύντομο χρονικό διάστημα,και πρέπει
να την προστατεύουμε από την επαφή με
την βρωμιά του περιβάλλοντος. Έτσι θα
πρέπει να ακολουθήσει το δεύτερο βήμα.

Δεύτερο βήμα - δημιουργία του
προστατευτικού στρώματος - γυάλισμα
Γυαλίστε επιφάνειες που είναι καθαρές και
στεγνές. Έτσι, μετά από τον καθαρισμό της
πέτρας, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει.
Πάρτε το μπουκάλι του γυαλίσματος
πέτρας (3) και ανακινήστε το.
Απλώστε μια μικρή ποσότητα με βερνίκι σε
μια επιφάνεια πέτρας. Πάρτε το σφουγγάρι
από το σετ με τα δύο στρώματα (4)
εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα βερνικιού
στη καθαρισμένη επιφάνεια. Περιμένετε
30 λεπτά,αφήνοντας το λούστρο να
στεγνώσει. Στη συνέχεια, τρίψτε με
κυκλικές κινήσεις με το σκληρό τμήμα του
σφουγγαριιού (τεχνητό δέρμα) (5) μέχρι να
μην υπάρχουν ορατά ίχνη από το
γυαλιστικό. Εφαρμόστε δύο στρώματα του
βερνικιού στα μέρη όπου η έκθεση σε
μολυσμένο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα
σοβαρή.

Αυτή η συνεχής και καθόλου δύσκολη φροντίδα βοηθάει να προστατεύουμε την πέτρα να διατηρεί τα χαρακτηριστικά της, την
ομορφιά της και βοηθά επίσης να αποφεύγουμε δυσάρεστες συνέπειες. Η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 μήνες.
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Το πακέτο φροντίδας πέτρας της HANSA χρησιμοποιείται για μόνιμη φροντίδα , όλων των ειδών πέτρας,που
χρησιμοποιούνται σε χώρους μέσα και έξω. Το καθαριστικό(1) που περιλαμβάνεται στο πακέτο αφαιρεί όλα τα είδη των
ακαθαρσιών που βρίσκονται στην επιφάνεια της πέτρας . Δεν περιέχει λειαντικά ή άλλα επιθετικα σωματίδια, γι 'αυτό δεν
χαράζει την επιφάνεια καθαρισμού. Τα σωματίδια διυσδειουν στην την πέτρα, διατηρώντας την ομορφιά της και
προστατεύουν την επενδύση που κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιού όταν επιλέγουν φυσική πέτρα. Χρησιμοποιώντας ένα
υψηλής ποιότητας στεγανοποιητικό εμποτισμού με χαμηλό κόστος νοιώθετε ασφαλείς ότι δεν θα βρεθείτε αντιμέτωποι με
ένα μόνιμο αποχρωματισμό ενός ακριβού και μοναδικού έργου της φύσης .

Το πακέτο περιλαμβάνει:
1. Άχρωμο άοσμο καθαριστικό πέτρας, που
κατασκευάζεται με βάση το νερό. Περιεχόμενο - 150 ml.
2. Σφουγγάρι ενός υλικού κατασκευασμένο από μελαμίνη
για τον καθαρισμό της πέτρας.
3. Άσπρο γυαλιστικό πέτρας,που κατασκευάζεται με μια
ειδική συνταγή με συνθετικά και φυσικά κεριά, αλειφατικές
ουσίες, υδατάνθρακες και σιλικόνη. Περιεχόμενο - 150 ml.
4-5. Σφουγγάρι με δύο στρώματα κατασκευασμένο με
τεχνητό δέρμα για το γυάλισμα της πέτρας.

Άχρωμο και άοσμο καθαριστικό πέτρας,κατασκευασμένο με βάση το νερό. Δεν περιέχει λειαντικά ή άλλα επιθετικά
σωματίδια, έτσι δεν θα γρατσουνίσει την επιφάνεια καθαρισμού.
Είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό όλων των τύπων πέτρας.
Το γυαλιστικό πέτρας γίνεται από ειδική φόρμουλα. Καλύπτει την επιφάνεια της πέτρας με ειδικό προστατευτικό στρώμα,
αφαιρεί τις μικρές γρατσουνιές από την επιφάνεια της πέτρας.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους πέτρας

Οδηγίες για τη χρήση:
Για να γίνει η φροντίδα της πέτρας πιο αποτελεσματική χρησιμοποιώντας ενέργειες πιο ωφέλιμες, χρησιμοποιείστε και
τα δύο στοιχεία από το πακέτο: καθαριστικό πέτρας και γυαλιστικό πέτρας.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που δόθηκαν στην προηγούμενη σελίδα και να τις ακολουθήσετε.
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ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ +800 C
Το ανθεκτικό στη θερμότητα χρώμα της HANSA
σχεδιάστηκε για :
■φούρνους,
■τζάκια,
■καμινάδες,
■ ψησταριές

ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ +800οc
Πρίν το βάψιμο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:

Μετά το βάψιμο

Heat resistant paint is also available in these sizes:
1 kg

5 kg

25 kg

Οδηγίες Χρήσης:
■ Καθαρίστε την επιφάνεια από τα λίπη και βρωμιά
■ Ανακινήστε την φιάλη του χρώματος για τουλάχιστον 1 λεπτό έως ότου ελευθερωθεί η μπίλια ανάδευσης .Πρίν την
χρήση ψεκάστε σε ένα χαρτί .
■ Προστατεύστε τα κοντινά αντικείμενα από το χρώμα
■ Κρατήστε το μπουκάλι 25-30 εκατοστά από το αντικείμενο που θα βάψετε .
■ Ανακινήστε το μπουκάλι, ενώ ψεκάζετε . Καλύψτε την επιφάνεια με πολλές στρώσεις
■ Το χρώμα στεγνώνει σε 20-30 λεπτά.
■ Εάν το μπουκάλι ανατραπεί, καθαρίστε το καπάκι ενώ ψεκάζετε .

ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
■ Χρώμα ανθρακίτη , ταιριάζει τέλεια σε συσκευές θέρμανσης με σκούρα χρώματα .
■Στερεά δομή πλέξης , εξασφαλίσει μακροπρόθεσμο και αποδοτικό χρόνο εργασίας
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■ Αντέχει σε θερμότητα έως +850oC.

Για
ξυλόσομπ ες







Για
ξυλολέ βητες

Για κουζίνες
ξύλου

Για τζάκια
κλειστού τ ύπο υ

ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Διάμετρος 6mm, μήκος 2,5 м
ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Διάμετρος 8mm, μήκος 2,5 м
ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Διάμετρος 10 mm, μήκος 2,5 м
ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΑΜΙΚΕΣ ΙΝΕΣ αυτοκόλλητα, 10x2 мм, length 2,5м

ΚΟΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ + 1200oC
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καπνοδόχους και
καπναγωγούς

σόμπες ξύλου

λεβητες ξύλου

Κουζίνες
στερεων
καυσίμων

Τζάκια
ανοικτου
τύπου

Τζάκια
κλειστού
τύπου

Είναι κατάλληλη για συγκόλληση
κεραμικών σχοινιών για τις
πόρτες των φούρνων, τζακιών
και άλλων συσκευών θέρμανσης.

ΧΡΗΣΗ
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Βάλτε λίγη κόλλα στη θέση που πρέπει να κολλήσετε το κεραμικό σχοινί.



Οι θέσεις πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές.



Πατήστε το κεραμικό σχοινί στην θέση του .



Η κόλλα γίνεται ξηρή μετά από 6 έως 12 ώρες.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η κόλλα στεγνώνει.

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
Η φωτιά - είναι μια σύνθετη χημική αντίδραση κατά την οποία η αλληλεπίδραση του καυσίμου και του οξυγόνου, έχει
σαν αποτέλεσμα ορισμένες ουσίες να μετατρέπονται σε άλλες. Στην πραγματικότητα, δεν είναι το ίδιο το ξύλο που
καίγεται, αλλά εύφλεκτα αέρια που εκλύονται από αυτό. Κατ’ αρχάς, μόλις το ξύλο φτάσει τη θερμοκρασία των 150oC,
κυτταρίνη και λιγνίνη που περιέχονται σε αυτό ελευθερώνονται και προκαλείται πυρόλυση . Τα εύφλεκτα αέρια
(υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο) απελευθερώνονται και αμέσως καίγονται.
Η φλόγα συμβάλλει στην περαιτέρω θερμική αποσύνθεση του ξύλου. Κατά τη διάρκεια της καύσης , αέρια εκλύονται
από το ξύλο και βλέπουμε τον καπνό. Μπλε φλόγα δείχνει ότι τοξικά αέρια (μονοξείδιο του άνθρακα) καίγονται. Λευκός
καπνός σχηματίζεται από τους υδρατμούς που απελευθερώνονται από το ξύλο, και ο μαύρος καπνός προέρχεται από το
άνθρακα (αιθάλη) και κρεοσώτο που υπάρχουν στο ξύλο και είναι δύσκολο να αναφλεγούν. Όταν η πυρόλυση επέρχεται,
υπολείμματα άνθρακα, τα οποία δεν καίγονται πλέον με ανοιχτή φλόγα, αλληλεπιδρουν με το οξυγόνο και
απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς.
Αιθάλη και κρεόσωτο απελευθερώνονται μαζί με τον καπνό και αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.
Υδρατμοί απελευθερώνονται μαζί με το κρεόσωτο όταν το ξύλο καίει "κόλλώδη" αιθάλη και τα αποτρέπει από το να
καούν περετέρω Λόγω του μεγάλου βάρους αυτά τα κολλώδη σωματίδια της πίσσας , δεν μπορούν να αφαιρεθούν μαζί
με τον καπνό, και ως εκ τούτου θα επικαθήσουν σε τμήματα της συσκευής θέρμανσης και στην καμινάδα, σχηματίζοντας
έτσι στρώματα πίσσας. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα από αυτά αναστέλλει την κανονική λειτουργία της συσκευής,
μειώνει την αποτελεσματικότητά της, επιταχύνει την φθορά, προκαλεί διάβρωση των εξαρτημάτων της, και μπορεί να
ξεκινήσει ακόμα και φωτιά στο τζάκι. Η βούρτσα καθαρισμού καμινάδας είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που
θα πρέπει να έχει ο καθένας. Με σωστή χρήση θα εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία της καμινάδας και θα αυξήσει τη
μακροζωία της συσκευής θέρμανσης .
Γι 'αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρείτε μία κατάλληλη βούρτσα καμινάδας. Βούρτσα καμινάδας σε λάθος μέγεθος θα
αφήσει την καμινάδα ανεπαρκώς καθαρισμένη και έτσι θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο.
ΝΕΟ.
Οι φορές που έχετε φωνάξει ακριβούς επαγγελματίες καθαρισμού καμινάδα βρίσκονται ήδη στο παρελθόν. Τώρα
μπορείτε να καθαρίσετε τη δική σας καμινάδα σαν επαγγελματίας. Δεν θα χρειαστείτε πολύ χρόνο και δεν θα πρέπει να
ανέβει κάποιος στη στέγη του σπιτιού σας.
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Τώρα δεν έχετε να ανησυχείτε για την επιλογή σωστής διαμέτρου βούρτσας ή για το μήκος των ράβδων που
απαιτούνται για να καθαρίσετε την καμινάδα σας. Η βούρτσα καθαρισμού καπνοδόχων Hansa είναι κατάλληλη για όλους
τους τύπους των καμινάδων, ενώ παρέχει αποτελεσματική λύση καθαρισμού.
Η βούρτσα μας με Νάιλον τρίχες είναι ανώτερη από άλλες βούρτσες επειδή είναι απαλή, εύκαμπτη, αλλά την ίδια στιγμή
έχει απαράμιλλη απόδοση καθαρισμού. Δεν θα χαράξει και δεν θα προκαλέσει βλάβη στο εσωτερικό της καμινάδας σας.
Ένας μεγάλος αριθμός καπναγωγών έχουν μία ή περισσότερες γωνίες. Αυτό είναι το μέρος όπου υπάρχουν οι
μεγαλύτερες επικαθήσεις με πίσσα και ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η βούρτσα να είναι σε θέση να προσαρμοσθεί ,για
να καθαρίσετε αυτά τα σημεία που είναι δύσκολο για να προσεγγισθούν.
Ορισμένες από τις βούρτσες στην αγορά έχουν πιο άκαμπτες τρίχες για τον καθαρισμό, αλλά είναι λιγότερο εύκαμπτες
και θα χαράξουν το τοίχωμα της καπνοδόχου σας.
Η βούρτσα καθαρισμού Hansa με τις νάιλον τρίχες της δεν υστερεί σε τίποτα για την προσέγγιση των δυσπρόσιτων
σημείων . Ακόμη και αν έχει 45 μοίρες γωνίες δεν είναι πρόβλημα για αυτές τις ευέλικτες βούρτσες.
Η βούρτσα καθαρισμού καμινάδας Hansa είναι ένα τέλειο εργαλείο για τις σόμπες. Το σετ καθαρισμού Hansa σας
επιτρέπει να καθαρίσετε καπνοδόχους και καμινάδες διαφόρων μορφών μεγεθών και μηκών. Οι ράβδοι είναι αρκετά
ευέλικτοι ώστε να χωράνε μέσα από τα μικρότερα ανοίγματα των καυσαερίων στη σόμπα σας.

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΡΑΒΔΟΙ (ΜΗΚΟΣ 1m, 6 τεμ.)

Χρήση
Η χρήση της βούρτσας καθαρισμού καμινάδας της HANSA είναι πολύ απλή. Χάρη στην εξαιρετική ευελιξία της, η
βούρτσα μπορεί να περάσει μέσα από τα στενότερο ανοίγματα και αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσετε την
καμινάδα , απλά πιέζοντας την μέσα από το άνοιγμα της συσκευής θέρμανσης. Σίγουρα δεν χρειάζεται να ανεβείτε πάνω
στη στέγη! Απλά προσαρμόστε την στη συσκευή θέρμανσης σας και ολοκληρώσετε αυτά τα δέκα απλά βήματα:
Βήμα 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη και στο θάλαμο καύσης δεν περιέχει καύσιμα ή
άλλα εύφλεκτα υλικά.
Βήμα 2. Αφαιρέστε το τάμπερ (εάν υπάρχει) που έχει εγκατασταθεί στη καπνοδόχο, καθώς και άλλα κινητά μέρη της
συσκευής.
Βήμα 3. Συνδέστε (βιδώστε) ένα πόλο στη βούρτσα.
Βήμα 4. Κρατώντας τον πόλο πιέστε τη βούρτσα στο άνοιγμα καμινάδας.
Βήμα 5. Καθαρίστε το προσβάσιμο μέρος της καμινάδας, μετακινώντας τη βούρτσα προς διάφορες κατευθύνσεις.
Βήμα 6. Συνδέστε τον άλλο πόλο και επαναλάβετε τον καθαρισμό της σε υψηλότερη θέση στην καμινάδα. Επαναλάβετε
αυτά μέχρι να καθαριστεί ολόκληρη η καμινάδα.
Βήμα 7. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, τραβήξτε την βούρτσα από την καμινάδα και αποσυνδέστε τους πόλους τον
ένα μετά τον άλλο (με σειρά αντίθετη από αυτή της σύνδεσης τους).
Βήμα 8. Συλλέξτε από το θάλαμο καύσης τις επικαθήσεις της καμινάδας που έπεσαν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Βήμα 9. Βάλτε τα μέρη της συσκευής θέρμανσης πίσω εκεί όπου ανήκουν.
Βήμα 10. Πλύνετε τη βούρτσα και τους πόλους με ζεστό νερό και βάλτε τα στην άκρη για να τα αποθηκεύσετε μέχρι τον
επόμενο καθαρισμό.
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Καλή τύχη! Μπορεί η ζεστασιά και η άνεση να μην αφήσει ποτέ το σπίτι σας!
• Κατάλληλο για καμινάδες κατασκευασμένες από μέταλλο και τούβλα.
• Κατάλληλο για καμινάδες κάθε διαμέτρου.
• Κατάλληλο για καμινάδες με διαφορετικά μήκη.
• Κατάλληλο για καμπύλες καμινάδες και καπνοδόχους.
• Δεν θα χαράζετε τα εσωτερικά τοιχώματα της καμινάδας.
• Εύκολο να ελεγχθεί.
• Με νάιλον τρίχες

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
Σόμπες ξύλου

Λεβητες ξύλου

Κουζίνες στερεων
καυσίμων

Τζάκια ανοικτου
τύπου

Τζάκια κλειστού
τύπου

Για να βεβαιωθούμε ότι η συσκευή θέρμανσης λειτουργεί ομαλά,
θερμαίνει αποτελεσματικά, δεν χρησιμοποιεί πολύ καύσιμο και δεν
παρουσιάζει κανένα κίνδυνο ,τότε αυτή θα πρέπει να λειτουργεί
σωστά. Με άλλα λόγια, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει πώς να
χειριστεί τη συσκευή θέρμανσης, επειδή απρόσεκτη και χωρίς
φροντίδα λειτουργία δεν μπορεί παρά να βλάψει τη συσκευή και το
περιβάλλον, αλλά και να θέσει σε κίνδυνο εσάς και την κατοικία σας.
Η σωστή λειτουργία της συσκευής θέρμανσης θα επιτρέψει τη χρήση
όλων των χαρακτηριστικών της και την αποφυγή όλων των πιθανών
απωλειών και προβλημάτων.
Ακόμη και αν συντηρήσετε προσεκτικά τη συσκευή θέρμανσης καθαρίσετε το τζάμι και την στάχτη, χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά
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βοηθήματα, και κέψετε μόνο ξηρά ξύλα, αυτό μπορεί να μην είναι
αρκετό. Ακόμη και ο πιο προσεκτικός χρήστης μπορεί να καταστρέψει
τη συσκευή θέρμανσης του ακριβώς λόγω μιας απρόσεκτης ενέργειες
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
Κατ 'αρχάς, πρέπει να ξέρετε πώς λειτουργεί η συσκευή θέρμανσης,
και τι συμβαίνει μέσα σε αυτή. Ένας από τους πιο σημαντικούς
κανόνες για αποδοτική χρήση της συσκευής θέρμανσης είναι να
έχουμε κατάλληλη κατάσταση καύσης.
Η κατάσταση της καύσης καθορίζεται από την θερμοκρασία των
προϊόντων καύσης (καπνός) στη καμινάδα, η οποία έχει σχέση από
το ποσό του καυσίμου και την παροχή του αέρα. Η βέλτιστη
αλληλεπίδραση αυτών των στοιχείων εξαρτάται μόνο από τη γνώση
του χρήστη της συσκευής θέρμανσης και τις ενέργειές του στα
διάφορα στάδια της καύσης.
Πολύ χαμηλή λειτουργία καύσης προκαλεί το σχηματισμό ενός
επικίνδυνου προϊόντος καύσης - το κρεόσωτο. Μόνο ένα μικρό μέρος
αυτού απομακρύνεται μέσω της καμινάδας ( έτσι ρυπαίνει το
περιβάλλον διαβίωσής σας). Το μεγαλύτερο μέρος παραμένει στην
συσκευή και στην καμινάδα , συσσωρεύεται στα εσωτερικά τοιχώματα
, δυσκολεύει την μετάδοση της θερμότητας και μειώνει την συνολική
απόδοση της συσκευής θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό, η
συσσώρευση κρεοσώτου μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην καμινάδα
.
Υπερβολικά υψηλή λειτουργία καύσης σημαίνει , όχι οικονομική
χρήση του καυσίμου και συνεπώς μεγαλύτερα έξοδα για τη θέρμανση.
Λειτουργία υψηλής καύσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, αν
υπάρχει συσσωρευμένο κρεόσωτο στην καμινάδα. Επιπλέον, η
συσκευή θέρμανσης φθείρετα[ γρηγορότερα και, κατά συνέπεια, η
διάρκεια χρήσης της μειώνεται.

Εγκατάσταση του μετρητή καύσης
Ο μετρητής καύσης προορίζεται για τον έλεγχο της λειτουργίας των συσκευών καύσης για θέρμανση με καμινάδα μονού τοιχώματος .
Η καλύτερη θέση για την εγκατάσταση του μετρητή καύσης είναι στο ύψος των ματιών, τουλάχιστον 30 εκατοστά μακριά από τη
συσκευή θέρμανσης . Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε ένα μετρητή καύσης σε ανοξείδωτη καμινάδα , επιλέξτε την κατάλληλη θέση
και στερεώστε το μετρητή καύσης χρησιμοποιώντας την ειδική βίδα που παρέχεται.
Ο μετρητής της καύσης έχει ένα μαγνήτη, ως εκ τούτου, όταν τοποθετείται σε ένα μαύρο μεταλλικό μπουρί το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι απλά να επιλέξετε μια κατάλληλη τοποθεσία και να τον πιέσετε .
Προσοχή: Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει στο μπουρί πολύ ψηλά (πάνω από 420 ° C), ο μαγνήτης μπορεί να χάσει την προσκόλληση
του, και να πέσει κάτω, ακόμη και να προκαλέσει πυρκαγιά. Συνεπώς, για λόγους ασφαλείας, συνίσταται να τον στηρίξετε
χρησιμοποιώντας μια ειδική βίδα. Ακόμη μπορεί να συνδεθεί στο μπουρί χρησιμοποιώντας ένα σύρμα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να
έχετε ένα σύρμα κατάλληλης διαμέτρου και μήκους (το σύρμα δεν παρέχεται με το μετρητή καύσης), θα περάσει μέσα από τις δύο
τρύπες που υπάρχουν στις πλευρές του μετρητή καύσης, και θα το σφίξετε γερά γύρω από το μπουρί .
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης – 30cm.
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης – 100cm.
Βέλτιστο ύψος - το ύψος των ματιών.
Ο μετρητής καύσης είναι μία κινητή συσκευή . Με μια μικρού κόστους επένδυση έχουμε την δυνατότητα να προστατεύουμε την σόμπα
μας ή κάποια άλλη συσκευή θέρμανσης προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την επένδυσή μας για συσκευή θέρμανσης .
Ο μετρητής καύσης μπορεί να αποσπασθεί οποιαδήποτε στιγμή για τον προσδιορισμό του τρόπου καύσης άλλης συσκευής
θέρμανσης.
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Με τον μετρητή καύσης επιτυγχάνουμε:
■ Μέγιστη διάρκεια καύσης.
■ Οικονομική χρήση του καυσίμου.
■ Μακροζωία της συσκευής θέρμανσης.
■ Ασφάλεια των κατοικιών και των ανθρώπων.
■ Προστασία του περιβάλλοντος.

Χρήση
Είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσετε το μετρητή καύσης. Η
επιφάνεια του μετρητή καύσης χωρίζεται σε τρεις περιοχές όπου
φαίνονται τρεις πιθανοί τρόποι καύσης: "πολύ χαμηλή", "σωστή"
και "πολύ υψηλή". Για τη διευκόλυνσή σας, το εύρος
περιλαμβάνει επιπλέον κλίμακα θερμοκρασίας που επιτρέπει όχι
μόνο να προσδιορίσετε τη λειτουργία καύσης, αλλά και να μάθετε
την ακριβή θερμοκρασία των καυσαερίων και της αλλαγής αυτής.
Με τη βοήθεια αυτής της φθηνής συσκευής κάθε ιδιοκτήτης μπορεί
τώρα να προστατεύσει την σόμπα του από βλάβες.

’Πολύ χαμηλή" (μέχρι 120 ° C) Η θερμοκρασία αυτή σημαίνει ότι το καύσιμο δεν έχει χρόνο για να καεί πλήρως . Καπνός ,αιθάλη και
επικίνδυνο κρεόσωτο παράγονται . Αν το βέλος του μετρητή καύσης είναι στον τομέα αυτό, ανοίξτε ελαφρά το τάμπερ αέρα και / ή
προσθέστε περισσότερα καύσιμα.
" Σωστή" (από 120 ° C έως 300 ° C) Η θερμοκρασία αυτή σημαίνει ότι η συσκευή θέρμανσης λειτουργεί αποτελεσματικά και με
ασφάλεια: το καύσιμο καίγεται πλήρως, η θερμότητα που απελευθερώνεται
διανέμεται ιδανικά. Αν το βέλος του μετρητή καύσης είναι σε αυτόν τον τομέα, τίποτα δεν πρέπει να γίνει, μην ανησυχείτε και απλά
απολαύστε τη ζεστασιά.
"Πολύ υψηλή" (άνω των 300 ° C) Η θερμοκρασία αυτή δείχνει ότι η συσκευή καίει αναποτελεσματικά και ότι υπάρχουν απώλειες
θερμότητας. Προειδοποιεί για τους κινδύνους της υπερθέρμανσης της συσκευής θέρμανσης και της ανάφλεξης των προσκολλημένων
σωματιδίων στο μπουρί . Αν το βέλος του μετρητή καύσης είναι σε αυτόν τον τομέα, η ένταση της φλόγας πρέπει να μειωθεί .

Χαρακτηριστικά:
■ Μαγνήτης και ειδική βίδα για στερέωση σε μεταλλικό αγωγό.
■ Πλάκα αλουμινίου με σαφή σύμβολα των τρόπων της καύσης.
■ Κλίμακα θερμοκρασίας έως 500 ° C .
■ Γρήγορη και ακριβής λειτουργία.
■ Διάμετρος 63 χιλιοστά.
■ Κομψός σχεδιασμός .
■ Εύκολη λαβή για τη σύνδεση του μετρητή .
■ Βίδα ασφαλείας.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΞΥΛΑ
Κατασκευασμένο από δέρμα 100%. Αυτά τα καλάθια από ανώτερη ποιότητα πρώτων υλών , μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τον καθένα
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