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Čistící a dezinfekční prostředky Advanced jsou biologicky 
odbouratelné s splňují podmínky předepsané evropskými, 
hygienickými normami.

ČSN EN 1040  STN EN 1040
ČSN EN 1275  STN EN 1275
ČSN EN 1276  STN EN 1276
ČSN EN 1650  STNEN 1650

Desinfekce výparníků chladících a klimatizačních zařízení zničí všechny bakterie a choroboplodné zárodky. Čištění 
a desinfekce by se měly provádět každých 6 měsíců. Jedná se o tyto bakterie:
Legionela, Salmonea,Listeie, Pseudonomas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococus aureus, Aspergillus niger, 
Candia albicans.
Vyčištěním vzduchových kondenzátorů se sníží spotřeba elektrické energie.
Produkty jsou vyrobeny na zásadité bázi a hliníkové lamely se proto nemusí oplachovat vodou.

Seznam produktů ve spreji připravených k použití

RTU čistič výparníku
RTU čistič a desinfekce výparníku
RTU čistič kondenzátoru
Připraveno k okamžitému použití v láhvi 1L s ručním rozprašovačem. Čistí spolehlivě na zá-
kladě zásaditých složek. Nemusí se oplachovat. Neředí se.

Schiessl Produkt Popis
489.9902 RTU výparník Čistič výparníků 1L
489.9903 RTU kondenzátoru Čistič kondenzátorů 1L
489.9905 RTU desinfekce Čistič a desinfekce výparníků, 1L

Easy Clean Aerosol - sprej
Čistící prostředek pro čištění výparníku a kondenzátorů tlakovým 
sprejem 500ml. Rozpouští nečistoty. Neředí se.

Easy Care Aerosol - sprej
Desinfekční prostředek, který se použije po vyčištění výparníku 
Easy Cleanem. Tlakový sprej 500ml. Neředí se.

Easy Coat Aerosol - sprej
Akrylárový lak pro ošetření lamel výparníků a kondenzátorů. Chrá-
ní dlouhodobě lamely proti korozi a soli.Nezhoršuje přestup tepla. 
Tlakový sprej 500ml.

Schiessl Produkt Popis
489.9904 Easy Clean Čistič výparníků a kondenzátoru, sprej 500ml
489.9906 Easy Care Desinfekce výparníků sprej 500ml
489.9919 Easy Coat Lak akrylátový na lamely, sprej 500ml.
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Grease Gobbler - sprej
Vinikající odstraňovač mastných usazenin na kondenzátorech chladících 
jednotek umístěných v kuchyních. Rychle rozpouští mastnoty a usazeni-
ny. Nehořlavý, nevodivý. Kondenzátor musí být vlažný. Tlakový sprej 
500ml

Stay Clean - ruční sprej
Dlouhodobá ochrana dezinfi kovaných výparnícků (cca 6 měsíců). Nečis-
toty a bakterie se velmi těžko usadí na povrchu. Před použitím protřepat, 
neředit. Obsahuje UV barvivo Spectronics pro kontrolu ošetření povrchu 
UV-lampou. Ruční sprej 500ml

Schiessl Produkt Popis
489.9913 Grace Gobbler Odstraňovač mastnot, sprej 500ml
489.9910 Stay Clean Ochrana výparníků,UV barva, sprej 500ml

Pásek aromatický Smelly Jelly
Aromatický pásek příjemné vůně pro výparníky klimatizačních 
jednotek a pro výparníky autoklimatizací. 

Stay Clean Minitabs nebo Stay Clean Strips
Desinfekční tablety nebo pásky pro desinfekci odpadů z výparníků. 
Umístí se do odkapnice a postupně se rozpouští a desifi kuje a od-
straňuje zápach z odpadu kondenzátu.

Schiessl Produkt Popis
489.9914 Smelly Jelly Smelly Jelly modrý, alpská vůně
489.9915 Smelly Jelly Smelly Jelly bílý, neutrální vůně
489.9916 Smelly Jelly Smelly Jelly červený, květinová vůně
489.9917 Smelly Jelly Smelly Jelly zelený, jarní vůně
489.9918 Smelly Jelly Smelly Jelly žlutý, citrusová vůně

489.9911 Stay Clean Strip Pásky desifekční do odpadu, 4ks
489.9933 Stay Clean Tabs Tablety desinfekční do odpadu, 10

Easy Finish - sprej
Easy Finish čistí difuzory ventilátorů od černého, usazeného prachu. Záro-
veň odstraňuje otisky prstů a rukou na lakovaných na lakovaném povrchu. 
Tlakový sprej 500ml.

Schiessl Produkt Popis
489.9908 Easy Finish Esay Finish čistič difusorů,sprej 500 ml
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Koncentrát v kanistru 5L - nutné před použitím ředit vodou
Pro velké aplikace doporučujeme použít zahradní,plastové postřikovače

Conden Cide - kanistr 5L, ředění 4:1 (voda : conden cide)
Čistící a desinfekční látka na hydroxidovém základu. Čistí a desinfi kuje všechny kovo-
vé povrchy a je ideální pro použití všude tam, kde se pracuje s potravinami.

Hydro Cleen - kanistr 5L, ředění 1:1 (voda: hydro clean)
Čistič velkých kondenzátorů na bázi hydroxidu.Tvořící se pěna odstraňuje mastnoty, 
prach a nalepené částice. Látku aplikujte tlakovým postřikovačem. Při aplikaci použí-
vejte ochrané brýle nebo štít.

Endo Flush - kanistr 5L, neředí se!
Proplachovací kapalina pro čištění chladících okruhů. Rozpouští karbon, spáleniny, 
usazeniny a mastnoty. vyznačuje se velice nízkou viskozitou, výborně zatéká. Neob-
sahuje látky poškozující ozónovou verstu Země. V okruhu může zůstat až 5% objemu 
kapaliny, která se spojí s POE olejem.

Super Clean- kanistr 5L, ředí se 3:1 (20:1) (voda:endofl ush)
Nový, velice koncentrovaný čistič  velmi znečištěných kondenzátorů (ředění 3:1), nebo 
velmi znečištěných výparníků (20:1). Látku aplikujte tlakovým postřikovačem. Při 
aplikaci používejte ochrané brýle nebo štít.

Schiessl Produkt Popis
4890.905 Conden Cide Čistič Conden Cide,5L, koncentrát
4890.906 Hydro Clean Čistič Hydro Clean, 5L, koncentrát
4890.999 Endo Flush Endo Flush, 5L, proplachovací kapalina
489.9932 Super Clean Čistič Super Clean, 5L, superkoncentrát

Čistící a desifekční prostředky




