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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Sezon letni ju  niestety daleko za nami, a je-
sie  zbli a si  wielkimi krokami, co mo emy 
odczu  podczas coraz ch odniejszych wieczo-
rów i nocy. Mimo, i  temperatury nie wymaga-
j  jeszcze ogrzewania naszych domów, to ju
zawczasu warto pomy le  o przygotowaniu 
systemu centralnego ogrzewania na nadcho-
dz cy sezon grzewczy. Aby zapewni  trwa e
ciep o i wydajno  systemu c.o., nale y zadba
o jego odpowiedni  konserwacj  i ochron .
Centralne ogrzewanie to powszechnie stosowa-
ny system ogrzewania domów i mieszka . To 
w a nie dzi ki instalacji c.o. mo emy cieszy
si  ciep em i komfortem termicznym w na-
szym domu, gdy na zewn trz panuje ch ód. 
Je li chcemy, aby system c.o. dzia a  prawi-
d owo przez ca y sezon, nale y wcze niej za-
dba  o jego konserwacj  oraz ochron  przed 
zanieczyszczeniami, korozj  i tworzeniem 
si  kamienia wewn trz instalacji. Linia wie-
lofunkcyjnych preparatów SoluTECH zosta a
stworzona z my l  o tym, aby skutecznie i a-
two chroni  system centralnego ogrzewania. 
Preparaty SoluTECH zapobiegaj  powstawa-
niu kamienia kot owego, korozji oraz zatrzy-
muj  rozwój bakterii. Nadaj  si  do ka dego 
rodzaju instalacji, nawet tej zawieraj cej cz -
ci aluminiowe, a ponadto s  bardzo wydajne 

– 1 butelka preparatu (500 ml) wystarczy do 
ochrony instalacji o pojemno ci 100 l!

DOST PNE PREPARATY SOLUTECH:
SoluTECH Zabezpieczenie – zabezpiecza 
przed przeciekami i korozj  rury z miedzi, sta-
li, jest bezpieczny dla aluminium. Skutecznie 
redukuje tlen w instalacji. Preparat gotowy do 
u ycia. Do skutecznego zabezpieczenia ca ej
instalacji wystarczy ju  500 ml preparatu.

SoluTECH Ca kowita Ochrona – chroni uk ad 
pompy ciep a przed osadami mineralnymi i ko-
rozj . Zapobiega powstawaniu rodowiska bio-
logicznego w uk adach ogrzewania pod ogo-
wego. Ogranicza korozj  metali, stali, miedzi 
i innych stopów – jest bezpieczny dla alumi-
nium. rodek gotowy do u ycia. 

SoluTECH Czyszczenie – czy ci rury usuwa-
j c osady kamienia nieprzywarte do instalacji, 

szlam, drobne cz stki mechaniczne. rodek go-
towy do u ycia. rodek barwi wod  w instalacji 
na kolor niebieski do momentu jej wyp ukania. 

SoluTECH Uszczelniacz – rodek uszczelnia-
j cy drobne przecieki w systemach c.o. Do 
stosowania w instalacjach wielomateria o-
wych, tak e tych zawieraj cych aluminium. 
Nie wp ywa negatywnie na prac  pomp i za-
worów. Do skutecznego zabezpieczenia ca ej
instalacji wystarcza 1 litr preparatu.

Neutralizator Kondensatu – urz dzenie prze-
znaczone do neutralizacji kondensatu z ko-
t ów kondensacyjnych. S u y do eliminacji 
kwa nego kondensatu z kot a, przed jego od-
prowadzeniem do kanalizacji, zbiornika bez-
odp ywowego lub przydomowej oczyszczalni 
cieków. Dzia a na zasadzie grawitacyjnego 

przepuszczania kondensatu przez z o e neu-
tralizuj ce, bez u ycia pompy. 

Aplikator SoluTECH – u atwia nape nianie 
systemów centralnego ogrzewania produkta-
mi SoluTECH.

Tester SoluTECH – zestaw analityczny 
SoluTECH 10 do analizy st enia produktów 
SoluTECH w uk adzie. atwy w u yciu zestaw 
s u cy do kontroli parametrów wody w obie-
gu grzewczym po zastosowaniu preparatów 

SoluTECH ZABEZPIECZENIE lub SoluTECH 
CA KOWITA OCHRONA.

Dystrybutor: BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Po czy ska 116
01-304 Warszawa
tel. 22 533 57 00

www.bwt.pl 
bwt@bwt.pl 
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 – dla prawid owego dzia ania systemu centralnego ogrzewania w Twoim domu
SoluTech

PREPARARTY SOLUTECH 
GWARANTUJ :

• Ochron  i konserwacj  systemu central-
nego ogrzewania w Twoim domu.
• atwe dozowanie i kontrol  wody zasi-
laj cej system grzewczy.
• Skuteczno  i kompatybilno  ze 
wszystkimi rodzajami metali z aluminium 
i innymi metalami lekkimi. Jedno dozowanie 
wystarcza do zabezpieczenia ca ej instalacji.
• Oszcz dno  czasu i pieni dzy – odpo-
wiednia, regularna konserwacja i czyszcze-
nie instalacji, to mniej awarii i kosztownych 
napraw, a przede wszystkim sta a wydaj-
no  ogrzewania w Twoim domu!
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