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Netesnosť vo 
vykurovaní 

  
Zle fungujúci vykurovací 
systém zvyšuje náklady na 
vykurovanie a súčasne sa 
skracuje životnosť systému 

Studené 
radiátory 

¾ porúch je spôsobených použitím 

nevhodnej vody vo vykurovaní a 

nepravidelným servisom 
  

…viac ako očakávate… 

Korózne nečistoty majú 
900x horšiu kapacitu 

prenosu tepla ako meď 

Kaly a baktérie 
majú 400x horšiu 
kapacitu prenosu 
tepla ako meď 

Usadeniny vodného kameňa majú 
až 170x nižšiu kapacitu prenosu 

tepla ako meď 

Vlastnosti vody a riziká 
Tvrdosť vody 

Korózne nečistoty 

Korózne nečistoty 
poškodzujú obehové 
čerpadlá a výmenníky 

kotlov 

Kaly a baktérie 
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 pH 
 znečistenie 
 tvrdosť 

Jednorazová 
testovacia 
sada 

Ultima 
MB1 

…viac ako očakávate… 

Otestuj 
vodu 

Nainštaluj 
separačný 

magnetický 
filter 

Vyčisti od 
kalov a 

usadenín 

Nadávkuj 
prípravok 

proti korózii 

Ochráň 
podlahové 

vykurovanie
proti 

baktériám 

Vyčisti od 
korózie a 
vodného 
kameňa 

 Tepelná pohoda 
 Úspora energií 
 Predĺžená životnosť 
 Bezproblémová prevádzka 
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Ultima MB1 – separačný magnetický odkaľovací filter 
• Unikátná kombinácia silného magnetu a filtračnej vložky 

• Magnet o sile 11 Gaus 

• Separácia magnetických aj nemagnetických nečistôt 

• Pripojenie ¾“ 

• Inštalácia pod kotol na zpetné potrubie 

• Filtračná vložka o jemnosti 100 mikronov 

• Od  61,52 EUR bez DPH / kus 

 

 
Čistiaca zmes na čistenie kalov a usadenín 

• Účinne odstraňuje kal z radiátorov a potrubí, obnovuje cirkuláciu vody 

• Q400 je vhodná pre nové i staré systémy 

• Vhodné pre všetky druhy kovov vrátane hliníka 

• Nie je potrebný žiadny neutralizačný postup 

• Doba čistiaceho procesu minimálne 1 hod, doporučujeme 2 až 8 týždňov 

• Nutná cirkulácia, čistenie je možné za bežnej prevádzky 

• Od 22,40 EUR bez DPH / liter 

 

Jednorazová testovacia sada 
• Intuitívna metóda pre zmeranie hodnôt vykurovacej vody 

• Pomáha zistiť stav vody vo vykurovaní 

• Jednoduché použitie 

• Obsahuje 

o Meranie pH vody 

o Tester tvrdosti vody 

o Určenie znečistenia vykurovacieho systému 

o Od 6,61 EUR bez DPH / kus  

…viac  ako očakávate… 

Q800 – Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň 

• Vysoko účinný prostriedok na odstránenie korózie a vodného kameňa vo vykurovacích systémoch 

• Obnovuje cirkuláciu a účinnosť systému 

• Účinný v systéme v horúcom aj v studenom stave 

• Netoxický a biologicky rozložiteľný 

• Doporučený čistiaci proces aspoň 6 hodín 

• Po vyčistení prepláchnuť čistou vodou 

• Vhodný pre všetky druhy kovov vrátane hliníka 

• Neutrálne pH - nie je potrebný žiadny neutralizačný postup 

• Základné dávkovanie 1 %, doporučené dávkovanie od 3 % 

• Od 23,40 EUR bez DPH / liter 
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Q100 Basic - Inhibítor korózie pre vykurovacie systémy 

• Ochrana kovových častí systému pred vznikom korózie 

• Vhodné pre všetky druhy kovov vrátane hliníka 

• Q100 Basic slúží pre základnú antikoróznu ochranu  

• Netoxický a biologicky rozložiteľný 

• Možná kontrola koncentrácie 

• Ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa 

• Dávkovanie 1 liter na 100 litrov objemu systému (tj. 8 – 10 radiátorov) 

• Od 15,28 EUR bez DPH / liter 
Antikorózna ochranná 

 vrstva 

Q700 - Prípravok chrániaci vykurovací systém proti baktériám 

• Vytvára antibakteriálne prostredie v podlahovom vykurovaní 

• Nekorozívny, ochrana nových podlahových systémov 

• Kompatibilný pre glykolové kvapaliny 

• Biologicky rozložiteľný 

• Jednoduché a rýchle dávkovanie 

• Možnosť testovania 

• Ponecháva sa v systéme, nevypúšťa sa 

• Dávkovanie 1 liter na 300 litrov vody v systéme 

• Od 27,96 EUR bez DPH / liter 

 

…viac ako očakávate… 

• Prenájom a zapožičanie 
zariadení 
• Demineralizačné jednotky pre 

úpravu vykurovacej vody 

• Čistiace jednotky 

• Čerpacie zariadenia 

• Filtračné zariadenia 

 

• Analýzy a rozbory 
• Rozbory pitnej a studničnej vody 

• Analýzy vykurovacích systémov 

• Rozbory nemrznúcich zmesí 

 

• Úpravovne vody 
• Demineralizačné jednotky 

• Úpravovne pitnej vody 

• Zmäkčovacie úpravovne 

 
 

• Chemické čistenie a stabilizácia 
• Rodinné domy a byty 

• Bytové domy, bytové celky 

• Sídliskové komplexy 

• Priemyselné objekty 

• On-line čistenie vykurovacích 
systémov 

 

• Nemrznúce zmesi a kvapaliny 
• Solárne systémy 

• Tepelné čerpadlá 

• Chladenie a klimatizácia 

 

• Ostatné služby 
• Ekologická likvidácia kvapalín 

• Projektovanie čistenia 
vykurovacích systémov 

• Projektovanie úpravy vody 

 

 

• Filtre a filtračné sady 
• Magnetické separačné filtre s rotačným 

pripojením pre domáce systémy 

• Magnetické filtre pre vykurovacie systémy s 
prírubovým pripojením 

• Filtračné sústavy s transparentnými filtrami 

• Filtračné vložky s jemnosťou až 1 mikrometer 

 

• Testery 
• pH meter 

• Tester elektrickej vodivosti 

• Testovacie sady 

• Testery koncentrácie inhibítora 

• Testery baktérií 

 

• Pitná voda 
• Čistiace látky pre zásobníky na vodu 

• Biodícne prípravky pre pitnú vodu 

• Filtrácia pitnej vody 

Ostatné výrobky a služby 
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