
 

 

FILTER CLEANER 
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ФИЛТРИ  
 
Приложение: 
Високоефективен препарат на основата 
на разтворители, за почистване на 
маслени охладители, маслени 
нагреватели, метални и керамични 
филтри. По време на използване 
работната повърхност на филтъра се 
замърсява от различни продукти 
намиращи се във филтрираните флуиди. 
Редовната употреба на Filter Cleaner 
намалява замърсяванията и осигурява 
по-голям живот и функционалност на 
филтрите.  
 
Употреба: 
Химикалът се прилага директно, чрез 
пръскане или чрез потапяне. Времето за 
циркулация варира от 8 до 24 часа, в 
зависимост от дебелината на 
замърсяванията.  
В случай на силни замърсявания, 
продуктът може да се загрее в танка до 
максимум 60° C. 
 
Мерки за безопасност: 
Дръжте продукта далеч от огън. 
Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, изплакнете с вода. Не 
вдишвайте и не поглъщайте препарата.  
Убедете се, че при употреба има 
подходяща вентилация.   
 
Опаковка: Метални варели от 25 до 210 
лтр 
 
Външен вид : Светлокафява течност 
Специфично тегло: 1,0 g/cm3 (при 20 ºC) 
 
pH: N/A 
Точка на възпламеняване : > 90 ºC 
Корозионен ефект : Направете 
предварителен тест при употреба върху 
пластмасови, гумени и боядисани 
повърхности. 

 

FILTER CLEANER 
FILTER CLEANER PRODUCT 
 
 
Area of Use: 
It is a highly efficient, solvent-based filter 
cleaner for oil coolers, oil heaters and metal 
and ceramic filters. Use of filters lead to 
surfaces covered with oil particles and 
carbonized dirt in time, which might 
generate residues on filters that are hardly 
cleanable or impossible to clean, depending 
on the thickness. Regular use of FILTER 
CLEANER avoids such formations and 
ensures proper functionality of filters. 
 
 
 
Usage: 
FILTER CLEANER is applied by direct 
solution, injection or dipping methods. 
Circulation time may vary between 8 up to 
24 hours depending on residue thickness. 
In case of strong residues, the product may 
be heated up to maximum 60° C inside 
the tank. 
 
 
Safety Measures: 
KEEP the concentrate product away from 
flames and fire. Avoid from skin and eye 
contact. Rinse with water in case of 
exposure. Do not inhale or ingest the 
product. 
Make sure to have proper ventilation during 
application. 
 
Packages: Sheet metal barrels of 25 and 
210 liters. 
 
Appearance: Light brown liquid. 
Specific Weight: 1,0 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH : N/A 
Flashing Point: > 90 ºC 
Corrosive Effect: Conduct a pre-test for 
plastic, rubber and paint coverings 


