
Nasıl çalışıyor?

pan-treat

Ürün Kodu:

Klima sistemlerinde oluşan koku ve su akıntılarını önler.

Drenaj tavalarında bulunan balçık, yosun ve sümüksü yapıları temizler, yeniden 
oluşmasını engeller. Drenaj tavasının temiz kalmasını sağlar.

Drenaj hatlarını açık tutar, tıkanmasını ve buna bağlı su akıntılarını önler. 

Montajı çok kolaydır, 4-6 hafta içerisinde kalıntı ve iz bırakmadan çözünür. 
(Bırak ve unut)

DrenajDrenaj pompalı sistemlerde kullanılır, pompa şamandrasının temiz kalmasını 
sağlayarak, pompa arızalarını önler.

Toksit değildir, insan sağlığı açısından zararlı bileşenler içermez.

Korozif değildir, klima cihazlarına ve gider hatlarına zarar vermez.

Korozif gazlar çıkarmaz, server odaları vb. elektronik cihazların yoğun olduğu 
alanlarda güvenle kullanılır.

Küçük boyutları ile fancoil ve duvar tipi split klimalar için idealdir. 

Evaporatif nemlendiricilerde kullanılabilir.Evaporatif nemlendiricilerde kullanılabilir.

Geri dönüşümlüdür, doğada çözünebilir.

Made in USA

Klima sistemlerinde filtrenin tutamadığı küçük partiküller serpantin 
kanallarından geçerek drenaj tavasında birikir. Bu birikintiler neminde 
etkisiyle balçık ve sümüksü yapılar oluşturarak, kokuya ve su akıntılarına 
neden olurlar.Klima bakımında drenaj tavası temizliği öncelikli işlerden biridir. 
Temizliğin yapılabilmesi için drenaj tavasının sökülüp yıkanması gerekir. Bu 
oldukça zaman alan ve kolay olmayan bir işlemdir. Ancak Pan-treat drenaj 
tabletleri ile bu iş oldukça kolaydır. Pan-treat tableti drenaj tavasının içerisine 
bırakmakbırakmak yeterlidir. Uygulama esnasında drenaj tavasının sökülmesine 
gerek yoktur. Kirli drenaj tavası ve tıkalı drenaj hatlarını kolayca temizler. 
Koku ve su akıntılarını önler.

Her 12.000 Btu/h soğutma kapasitesi için 1 adet Pan-treat tableti 
uygulanmalıdır. Daha hızlı sonuç için İlk kez uygulama yapılacak ve kirli 
cihazlar için iki katı dozda Pan-treat tableti uygulanmalıdır. Uygulamadan 
önce klima cihazınızın enerjisini kapatın, drenaj tavasına, drenaj tabletini 
bırakın. Drenaj tableti yoğuşma suyu ile temas etmelidir. Tablet su teması 
ile birlikte erimeye ve temizlemeye başlar. Büyük kapasiteli cihazlar için 
birden çok tablet kullanılabilir. Duvar tipi klima cihazlarında tablet, filtre 
çıkarıldıktançıkarıldıktan sonra, kapak ile serpantin arasındaki boşluktan atılarak 
uygulanabilir.
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