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Návod na použitie komínového čističa  CCL:  

Pre dosiahnutie maximálneho účinku čističa, dodržujte nasledujúce inštrukcie.  
Položte čistič na rozpálené uhlíky v ohnisku a už nenakladajte.  

Pred použitím čističa sa presvedčte, že dymovody a prieduch komína  
je priechodný bez prekážok v podobe spadnutých tehál, vtáčích hniezd a pod.  

 
 
 
 
 
 
 
1. Pokiaľ spaľujete jeden čistič ( jeden kus je pre spotrebič do 10 kW ) vybaľte ho 

z obalu a položte na rozpálené uhlíky dopredu rozkúrenom ohnisku. V prípade, 
že čistič v dôsledku malej teploty v ohnisku nehorí zapáľte ho pomocou kúska 
pokrčeného papiera priloženého po oboch stranách čističa.  

2. Pokiaľ spaľujete súčasne dva čističe ( pre spotrebič nad 10 kW ) neukladajte ich 
na rozpálené uhlíky, ale zapáľte ich pomocou pokrčeného papiera individuálne. 
U krbových piecok a krbových vložkách a všetkých ohniskách opatrených 
dvierkami, doporučujeme ich nechať v priebehu procesu čistenia zatvorené.  

3. Čistič horí cca. 90 minút a následne dohorieva niekoľko hodín. Nechajte čistič 
úplne dohorieť a jeho zbytky nechajte v ohnisku po niekoľkých ďalších 
zakúreniach. Všetky zložky z čističa pôsobia na vaše krbové piecky, vložky, 
dymovody a komínový prieduch, spôsobia redukciu kreolitu na minimum.  

4. Zbytky čističa budú pôsobiť po dobu jedného až dvoch týždňov. Uvoľnený kreolit 
sa samovoľne zosype zo stien pecí atď. a dymovodu do ohniska, kde sa dopáli 
alebo vynesie spolu s popolom. Pokiaľ vykurovacie telesá sú vychladnuté je 
možné použiť pre dosiahnutie totálneho vyčistenia priemyselný vysávač alebo 
mechanicky vyčistiť kominárskou kefou.  

  
Doporučenie :  
Čistič v žiadnom prípade nenahradzuje revíziu komína a prácu odbornej firmy.  
Redukuje množstvo kreolitu vo vašom komíne a v dymovodoch v priebehu kúrenia, 
znižuje riziko horenia a detonácie kreolitu v týchto miestach a zvyšuje účinnosť 
prenosu tepla do dymovodu, komína a stabilizuje ťahové podmienky.  
  
Víkendové zakurovanie :                1 čistič za rok  
Sezónne zakurovanie :                    1 čistič pred vykurovacou sezónou a  
                                                             1 v polovici sezóny  
Pravidelné denné zakurovanie :   1 čistič za dva mesiace  
  
Čistič je vhodný pre :  
Krbové vložky, krbové piecky, krbové kachle, pece, otvorené krby, kombinované 
piecky na drevo a uhlie, kotle.  
Čistič nie je vhodný pre :  
Grily, elektrické krby a elektrické piecky, olejové šporáky a piecky na hnedé uhlie.  
  
Výrobok bol testovaný a neobsahuje žiadne životu nebezpečné látky ani látky ničiace 
životné prostredie.  

 

           Pred použitím                     Pôsobenie po 15 dní                  Po vyčistení komína 
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Návod na použitie čistič kotlov, krbov, pecí  
a výmenníkov na pelety Securiflame  

 
Čistič peletových kotlov, krbov, pecí Securiflame a teplovodných výmenníkov, je 
určený pre všetky typy spotrebičov spaľujúcich drevené, slamové či slnečnicové 
pelety. Zmyslom tohto procesu čistenia je odstránenie nánosu nečistôt vznikajúcich 
spaľovaním lisovanej biomasy v spotrebičoch tomu určených a zabráneniu tvorbe 
nánosu spalín na stenách teplovodných výmenníkov, ktoré bývajú súčasťou 
zariadenia.  
Peletový čistič Securiflame je vyrobený z prírodných minerálnych materiálov 
zlepšujúcich účinnosť vašich spotrebičov a zabraňujúcich poškodeniu vašich 
spalinových ciest. Jeho pravidelným použitím významne znižujete spotrebu peliet, 
zvyšujete účinnosť spotrebičov a šetríte životné prostredie.  
 
Inštrukcie pre použitie:  
Obsah sáčku nasypte do nádoby určenej pre prísun peliet do spaľovacieho priestoru  
a nechajte pôsobiť. Čistiace pelety Securiflame môžu byť zmiešané spoločne so 
štandardnými peletami, ktoré pravidelne používate pre spaľovanie vo vašom 
spotrebiči. V prípade, že sa vám spotrebič zanáša viac než je zvykom ( ... ak použijete 
nekvalitné pelety, prípadne výrobca odporúča servis v pravidelnom intervale alebo 
máte teplovodný výmenník), nasypte ¼ obsahu sáčku do spotrebiča alebo do určenej 
nádoby na pelety raz do týždňa, tým zaistíte ich pravidelné čistenie. Pri spaľovaní 
čistiacich peliet Securiflame dôjde ku katalityckému horeniu v spaľovacej komore a 
zabráneniu usadzovania nečistôt vznikajúcim horením. Zaistíte svojej domácnosti 
odstránenie rizika, ktoré prináša nepravidelná údržba vašich kotlov, krbov, pecí či 
výmenníkov na pelety. Proces čistenia prebieha okamžite pri spaľovaní čistiacich 
peliet Securiflame.  
 
Čistič kotlov, krbov, pecí a výmenníkov na pelety Securiflame v žiadnom prípade 
nenahradzuje prácu kominára a jeho činnosti mechanického čistenia spalinových 
ciest a ich následnú revíziu, ale významnou mierou pomáha udržiavať vaše 
spotrebiče a spalinové cesty vo vysokej účinnosti, bezpečnosti a čistote.  
 
Užívateľské odporúčanie:  
Čistič kotlov, krbov, pecí a výmenníkov na pelety Securiflame držte v bezpečnej 
vzdialenosti od svojich detí. V žiadnom prípade nie je určený pre použitie pri 
príprave jedla alebo čistenie vašich grilov!  
 
Hmotnosť 1,8 kg                                                      Výrobok je testovaný laboratóriom SGS  

                     Znečistenie po 3 týždňoch prevádzky bez použitia peletového čističa                                  

   Znečistenie po 3 týždňoch prevádzky s použitím peletového čističa - od 600 g týždenne   


