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Polywater® přípravek na mytí solárních panelů
efektivní čistící účinek
biologicky odbouratelný
neobsahuje organické sloučeniny (VOC), rozpouštědla, nehořlavý
bez fosfátů a chlorinů
pH neutrální, není žíravý ani zásaditý
nepoškozuje hliníkové rámečky ani stojany jako běžné čistící prostředky
po mytí nezůstávají žádné skvrny, nevyžaduje oplach deionizovanou vodou

Polywater® přípravek na mytí solárních panelů
je speciálně vyvinutý přípravek pro čištění všech typů solárních panelů bez
poškození hliníkových rámečků a montážních zařízení oxidací nebo obroušením.
Mnoho běžných přípravků používaných pro mytí automobilů nebo oken je vyvinuto
jako zásadité a tudíž podporují oxidaci a vyžadují oplach deionizovanou vodou
pro efektivní mytí bez zbytkových částek/skvrn na povrchu.
Prach, ptačí trus, chemické znečištění, pyl, míza stromů, znečištění průmyslem atd.
to vše negativně redukuje efektivitu solárních panelů a jejich výrobní kapacitu.
Znečištění solárního panelu způsobuje pokles jeho výkonu o 12 % a více
a proto by se měl čistit minimálně dvakrát do roka.
Pravidelné čištění a údržba panelů maximalizuje výkon systému a životnost.

Použití:
Pro nejlepší výsledky by měl být produkt použit neředěný, nebo může být zředěný dle stupně znečištění.
Pro menší znečištění je možné ředit 1: 8
Pro mytí tlakovou vodou nebo rozprašovačem 1: 20

Balení:
Kbelík
Kanystr

18,9 l
3,8 l

SPW-640
SPW-128

Copyright © 2014. American Polywater Corporation. All Rights Reserved
Important Notice: The statements here are made in good faith based on tests and observations we believe to be reliable. However, the completeness and
accuracy of the information is not guaranteed. Before using, the end-user should conduct whatever evaluations are necessary to determine that the product is
suitable for the intended use.
American Polywater expressly disclaims any implied warranties and conditions of merchantability and fitness for a particular purpose. American Polywater’s only
obligation shall be to replace such quantity of the product proven to be defective. Except for the replacement remedy, American Polywater shall not be liable for
any loss, injury, or direct, indirect, or consequential damages resulting from product’s use, regardless of the legal theory asserted

SITEL, spol. s r. o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 - Slatiny
tel.: +420 267 198 111, +420 267198 413 • e-mail: sitel@sitel.cz • www.sitel.cz

Europe B.V.

