
Serpantin temizliğinde
                           tek ürün kullanımı..!

Tri-Pow’r HD
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İçerisinde aktif yüzey maddeleri ve korozyon inhibitörü bulunduran güçlü alkali 
bazlı serpantin temizleyici.

Microchannel (tamamı alüminyum) serpantinler için idealdir, zarar vermez.

Benzersiz formulü ile optimum yağ alma.

Hoş koku ile deoderize etme özelliği...

Asit ve toksik içermeyen formulü ile çevre ve kullanım için oldukça güvenlidir.

SerpantininSerpantinin en zor noktlarına nüfuz ederek, birikmiş yağ, kir ve çamur artıklarını, 
oluşturduğu köpük yardımıyla dışa doğru iterek, söker atar. Serpantine zarar 
vermez.

Hava soğutmalı kondenserlerde , evaporatör, filtre ve fan motorlarının 
temizliğinde güvenle kullanılır.

Toksik değildir, insan sağlığı açısından zararlı bileşenler içermez.

Geri dönüşümlüdür, doğada çözünebilir.

AmerikanAmerikan Tarım Bakanlığı’nca verilen, et ve kümes hayvanları üretim 
tesislerinde kullanılabilme iznine ve NSF ( Halk sağlığı ve güvenliği ) sertifikasına 
sahiptir.

Made in USA

Serpantin temizliğinde yanlış temizleme sıvısı  kullanımı, korozyona bağlı 
olarak kalıcı hasarlara neden olabilir. Bunun yanında bakım yapan 
teknisyenin sağlığı ve güvenliği; denenmiş ve içeriği güvenli laboratuarlar 
tarafından hazırlanmış MSDS (Malzeme güvenlik bilgi Formu) ile tanımlı 
ürünlerin kullanımı ile mümkündür.
TriTri Pow’r HD evaporatör ve kondenserler için geliştirilmiştir. 1/4 oranında 
seyreltilerek dış ünitelerde durulama yapılarak kullanılabilir.1/10 oranında 
seyreltilerek iç ünitelerde durulama gerektirmeden kullanılabilir.

Uygulamadan önce uygun eldiven ve gözlük kullanın. Dış ünite ve filtreler 
için ; basınçsız sprey pompasına önce 1 ölçek Tri Pow’r HD üzerine 4 
ölçek su ekleyin. Cihazın enerjisini kesin. Daha iyi temizleme işlemi için 
serpantini önceden ıslatmanızı tavsiye ederiz. Karışımı serpantini altan 
başlayarak yatay hareketlerle yukarıya doğru tüm yüzeye püskürtün. Kirlilik 
durumuna göre 5 dakika bekleyin. Tüm yüzeyi bol su ile  durulayın. 
Yüzeyde köpüklenme bittiğinde durulama bitmiş demektir. Cihazınız ilk 
günkü gibi performanslı ve temiz olacaktır.günkü gibi performanslı ve temiz olacaktır.
Evaporatörler için seyreltme oranı 1/10’dur, bu oranda uygulandığında 
durulama gerektirmez.
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