
 

 

PIPE-CLEAN  
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ЗАПУШЕНИ ТРЪБИ   
 
Приложение:  
Когато изсъхнат, дренажните системи на 
мивките, тоалетните и други излъчват 
неприятна миризма. За да се 
предотврати това се използват тръбни 
извивки, които да осигурят водна тапа, 
която изолира дренажния тръбопровод от 
атмосферата. Много често есовете на 
тези системи се запушват от остатъци от 
сапун, масла и други органични 
вещества. С течение на времето, 
котления камък и мръсотията образуват 
слой в тръбите, който води до 
намаляване диаметъра им и до 
запушване, дори и при най-малкото 
замърсяване. За да се премахнат 
натрупаните замърсявания е необходимо 
тръбите да се демонтират.  
Pipe-clean бързо разтваря засъхналите 
остатъци от сапун, масла и други 
органични вещества от каналите, 
осигурявайки отпушване на есовете без 
демонтирането им. 
Ползи и качества:  
� Без изпарения  
� Силно концентриран продукт 
� Бързо и безопасно приложение  
� Не надрасква металите 
 
Употреба:  
За отпушване на канали: Излейте една 
водна чаша от Pipe-clean и добавете 
един литър вряла вода. Изчакайте 10-15 
минути. Може да използвате помпа, ако е 
необходимо. Изплакнете с вода под 
налягане, след употреба.  
За отпушване на тоалетни: Излейте 1-5 
литра Pipe-Clean и добавете 5-10 литра 
вряла вода. Изчакайте 30 минути преди 
да пуснете водата. Използвайте помпа, 
ако е необходимо.  
Горепосочените дози са 
препоръчителни. Възможно е да се 
променят, в зависимост от степента на 
замърсяване.  
 
 

 PIPE-CLEAN 
 BLOCKED PIPE CLEANER  
 
 
Area of Use:  
Sink, toilet and floor drains cause 
unpleasant odors when left dry. To prevent 
from that, pipe bends are used to stop water 
depositing along drains. Due to continuous 
use of these systems, soap scales, oil and 
other organic matters cause obstructions 
particularly in pipe bends. In time, lime and 
dirt will form a layer inside pipes, leading to 
decreased inside diameters of pipes and 
eventually to obstruction even in case of a 
tiny waste. To get away with the obstruction, 
pipes need to be dismounted and stabbed. 
Pipe-clean quickly dissolves deposited and 
dried soap wastes, frozen oils and other 
organic matters such as grease and hair 
from drains, ensuring free pipes as well as 
time and energy saving.  
 
 
 
 
 
Use Qualities and Benefits:  
� Smoke free  
� Dense concentrate product  
� Safe and quick applications  
� Doesn’t lead to any abrasion on metals  
 
Usage:  
To free obstruct drains: Pour one water 
glass of Pipe-clean and add 1 liter boiling 
water. Wait for 10-15 minutes. You may use 
a pump if necessary. Wash with pressurized 
water after application.  
To free obstructed toilers: Pour 1-5 liter 
Pipe-Clean and add 5-10 liter boiling water. 
Wait for 30 minutes before flushing the 
toilet. Use a pump if necessary.  
 
 
The above limits are recommended 
figures; the dose may be increased or 
decreased depending on contamination 
level.  
 
 



 

 

Предпазни мерки:  
Използвайте защитни очила и ръкавици 
при употреба. Не вдишвайте отделящите 
се изпарения.Препаратът е отровен. Не 
го поглъщайте при никакви 
обстоятелства. Ако погълнете от него, 
консултирайте се с лекар. Избягвайте 
контакт с кожата. Ако това се случи, 
измийте кожата и очите си със сапун. 
Консултирайте се с лекар ако е 
необходимо.  
 
Опаковки: Пластмасови варели по 25 и 
210 лтр  
 
Външен вид: Светложълта течност 
 
Специфично тегло: 1,15-1,20 g/cm3 (при 
20° C) 
 
pH: 13-14 
 
Точка на възпламеняване: -  
 
Корозионен ефект: Не използвайте 
върху цинк, алуминий или сплави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety Measures:  
Use protective glasses and gloves during 
application. Pulverized state is not to be 
inhaled. The product is irritant. Under no 
circumstances should it be swallowed. İn 
case of ingestion, consult a doctor. Do not 
bring into contact with skin. İn case of 
exposure, wash your skin and eyes with 
water and soap. Consult a doctor if 
necessary.  
 
 
Package: 25 & 210 liter plastic barrels 
 
 
Appearance: Light yellow liquid 
 
Specific weight: 1,15-1,20 g/cm3 (at 20 C) 
 
 
pH: 13-14 
 
Flashing point: - 
 
Corrosive effect: Don’t apply on aluminum, 
zinc or alloys 


