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INHIBITOR KOROZJI MC1+

MC1+

Inhibitor korozji

Chemia kotłowa

CHEMIA KOTŁOWA

MC1+ to wydajny preparat chemiczny zapobiegający zarówno korozji, jak i zakamienieniu systemu grzewczego. Stosowanie MC1+ utrzymuje 
źródło ciepła oraz instalację w należytym stanie, zwiększając ich wydajność przez lata. Preparat przyczynia się do dłuższej żywotności całego 
systemu. 

Zalety:
• Inhibitor o zwiększonej sile działania
• Najwydajniejszy w swojej klasie preparat, łagodnie chroniący powłoki stalowe przed korozją
• Nadaje się do wszystkich systemów grzewczych
• Kompatybilny ze wszystkimi materiałami stosowanymi w ogrzewnictwie
• Chroni przed korozją i kamieniem wapiennym
• Utrzymuje wysoką efektywność ogrzewania
• Pomaga zmniejszyć koszty ogrzewania i opieki serwisowej układu grzewczego
• Dostępny w różnych jednostkach objętościowych
• Każde opakowanie MC1+ jest fabrycznie przetestowane

CHARAKTERYSTYKA

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

CH1-03-01723-WE MC1+ PROTECTOR 5 l Preparat MC1+ w kanistrze 5 litrowym 949,00

CH1-03-01640-EE MC1+ PROTECTOR 300 RAPIDE

Koncentrat MC1+ w dozowniku 300 ml do zastosowania w instalacji o zładzie 
125 litrów (instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrzewania podłogowe-
go do ok. 100 m2). Dzięki wielośrednicowemu inżektorowi, preparat może zostać 
wstrzyknięty do systemu poprzez grzejnik, odpowietrznik lub układ napełniania 
kotła. Dozowanie środka trwa niecałe 20 sekund.

139,00

CH1-03-01669-EE MC1+ PROTECTOR 500
Koncentrat MC1+ w butelce 500 ml do zastosowania w instalacji o zładzie 125 
litrów (instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrzewania podłogowego do 
ok. 100 m2).

139,00

MC1+ PROTECTOR 5 L MC1+ PROTECTOR 300 RAPIDE MC1+ PROTECTOR 500

Karta produktu



383Cennik 2019 – technika grzewcza

2

3

6

7

8

9

10

12

13

14

15

PREPARAT CZYSZCZĄCY MC3+

MC3+

Preparat czyszczący

Chemia kotłowa

MC3+ to wydajny, szybkodziałający i skuteczny środek czyszczący, zaprojektowany do usuwania osadów i zanieczyszczeń z instalacji 
centralnego ogrzewania. Zalecany zarówno do czyszczenia instalacji nowych, gdzie płukanie grzejników oraz rurarzu jest bardzo wskazane, 
jak i instalacji kilku- kilkunastoletnich. Preparat zaczyna działać już w godzinę po zaaplikowaniu. Dla uzyskania maksymalnej efektywności 
można pozostawić go do 28 dni w systemie grzewczym.

Zalety:
• Usuwa szlam, kamień
• Wysokowydajny chemiczny środek czyszczący
• Przywraca efektywność ogrzewania
• Wysoce skoncentrowana formuła
• Pomaga zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i konserwację systemu grzewczego
• Nadaje się do wszystkich systemów grzewczych
• MC3 + jest wydajniejszy do 25% w porównaniu do produktów innych marek

CHARAKTERYSTYKA

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

CH1-03-01725-WE MC3+ CLEANER 5 l Preparat MC3+ w kanistrze 5 litrowym 909,00

CH1-03-01645-EE MC3+ CLEANER 300 RAPIDE

Koncentrat MC3+ w dozowniku 300 ml, przeznaczony do zastosowania w instalacji 
o zładzie 125 litrów (instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrzewania podło-
gowego do ok. 100 m2). Dzięki wielośrednicowemu inżektorowi, preparat może zostać 
wstrzyknięty do system poprzez grzejnik, odpowietrznik lub układ napełniania kotła. 
Dozowanie środka trwa niecałe 20 sekund.

139,00

CH1-03-01670-EE MC3+ CLEANER 500
Koncentrat MC3+ w butelce 500 ml, przeznaczony do zastosowania w instalacji 
o zładzie 125 litrów (instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrzewania podło-
gowego do ok. 100 m2).

139,00

MC3+ CLEANER 5 L MC3+ CLEANER 300 RAPIDE MC3+ CLEANER 500

Karta produktu
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MC10+ BIOCIDE

Preparat biobójczy

Chemia kotłowa

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

CH1-03-03284-WE MC10+ BIOCIDE 10 l Preparat MC10+ BIOCIDE w kanistrze 10 litrowym. 1 449,00

CH1-03-02040-WE MC10+ BIOCIDE 300 RAPIDE

Koncentrat MC10+ BIOCIDE w dozowniku 300 ml, przeznaczony do zastosowania 
w instalacji o zładzie 125 litrów (instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrze-
wania podłogowego do ok. 100 m2). Dzięki wielośrednicowemu inżektorowi, MC10+ 
BIOCIDE RAPIDE może zostać wstrzyknięty do system poprzez grzejnik, odpowietrznik 
lub układ napełniania kotła. Napełnianie instalacji preparatem trwa niecałe 20 sekund.

139,00

PREPARAT BIOBÓJCZY MC10+ BIOCIDE

CHARAKTERYSTYKA

MC10+ BIOCIDE to skoncentrowany preparat biobójczy do ogrzewania podłogowego oparty na podwójnej formule biocyd. Zapobiega tworzeniu 
się i wzrostowi skażenia bakteryjnego, alg i mikroorganizmów w systemach niskotemeraturowych, szczególnie w instalacjach ogrzewania 
podłogowego.

Zalety:
• Wysoce wydajny podwójny biocyd z dwoma substancjami czynnymi, które go tworzą.
• Jest bardziej skuteczny niż pojedynczy biocyd
• Zapobiega zakażeniom bakteryjnym i tworzeniu glonów
• Stworzony głównie do zastosowania w systemach ogrzewania podłogowego
• Zapewnia wydajną pracę systemu

MC10+ BIOCIDE 10 l MC10+ BIOCIDE 300 RAPIDE

Karta produktu
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MC4+

Preparat uszczelniający 

Chemia kotłowa

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

CH1-03-02039-WE MC4+ 300 RAPIDE 

Koncentrat MC4+ w dozowniku 300 ml, przeznaczony do zastosowania w instalacji o 
zładzie 125 litrów (instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrzewania podłogowego 
do ok. 100 m2). Dzięki wielośrednicowemu inżektorowi, preparat może zostać wstrzyknięty 
do system poprzez grzejnik, odpowietrznik lub układ napełniania kotła. Dozowanie środka 
trwa niecałe 20 sekund.

139,00

PREPARAT USZCZELNIAJĄCY MC4+

CHARAKTERYSTYKA

Skuteczny preparat do uszczelnienia niedużych ubytków wody z instalacji grzewczej.

Zalety:
• Wysokowydajny preparat przeciw przeciekom
• Uszczelnia małe, niewidoczne nieszczelności w instalacji grzewczej
• Zmniejsza straty ciśnienia w systemach zamkniętych
• Pozwala uniknąć kosztownych napraw konserwacyjnych
• Nadaje się do wszystkich systemów grzewczych

MC4+ 300 RAPIDE 

Karta produktu
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NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

CH1-03-02038-WE MC2+ 300 RAPIDE

Koncentrat MC2+ w dozowniku 300 ml, przeznaczony do zastosowania w instalacji 
o zładzie 125 litrów (instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrzewania podłogowego 
do ok. 100 m2). Dzięki wielośrednicowemu inżektorowi, preparat może zostać wstrzyknięty 
do system poprzez grzejnik, odpowietrznik lub układ napełniania kotła. Dozowanie środka 
trwa niecałe 20 sekund.

139,00

MC2+

Preparat wyciszający

Chemia kotłowa

PREPARAT WYCISZJĄCY MC2+

CHARAKTERYSTYKA

MC2+ to preparat skutecznie redukujący hałas w kotle oraz instalacji grzewczej.

Zalety:
• Zmniejsza hałas kotła
• Nadaje się do wszystkich systemów grzewczych
• Kompatybilny ze wszystkimi metalami
• Przywraca sprawność cieplną źródła grzewczego

MC2+ 300 RAPIDE 

Karta produktu
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Chemia kotłowa

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

CH1-03-03420 MC40+ Proszek do czyszczenia i odkamieniania instalacji MC40+ (w zestawie saszetki z neutralizatorem). 419,00

MC40+

Preparat czyszczący i odkamieniający

PREPARAT CZYSZCZĄCY I ODKAMIENIAJĄCY MC40+

CHARAKTERYSTYKA

Proszek do czyszczenia i odkamieniania kotłów i instalacji MC40+ to wysokowydajny, zaawansowany środek do skutecznego czyszczenia 
chemicznego. Zawiera saszetki nautralizatora.

Zalety:
• Szybko usuwa kamień, szlam, narosty 
• Wystarczy do instalacji o pojemności 125 litrów
• Przywraca sprawność ogrzewania w istniejących systemach 
• Nadaje się do wszystkich systemów grzewczych i wszystkich rodzajów wody

Specyfikacja:
• Łączna masa 2,3 kg: 1,8 kg proszku + 0,5 kg neutralizatora
• Forma: różowo-czerwony proszek
• Zapach: nieznaczny
• Rozpuszczalny w wodzie
• Gęstość względna: 1,8 g/cm3

• Lotne związki organiczne g/l: 20% 
• pH: <2 
• Stężenie: 1,5%

MC40+

Karta produktu
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MAGNACLEAN MICRO1, MAGNACLEAN ATOM1, MAGNA CLEANSE, TESTER JAKOŚCI WODY

Pakiety / zestawy / testery jakości wody

Chemia kotłowa

PAKIETY / ZESTAWY / TESTERY JAKOŚCI WODY

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

PACK-MCM
PAKIET 
MAGNACLEAN MICRO1 
¾" GW

Pakiet zawierający: 
∙ filtr magnetyczny MAGNACLEAN MICRO1 (GW ¾") wraz z dwoma zaworami odcinającymi
∙ płyn do czyszczenia instalacji MC3+ 500 ml dla zładu o pojemności 125 litrów*
∙ inhibitor korozji MC1+ 500 ml dla zładu o pojemności 125 litrów* 

569,00 zł

PACK-MCA
PAKIET 
MAGNACLEAN ATOM1 
¾" GW

Pakiet zawierający: 
∙ filtr magnetyczny MAGNACLEAN ATOM1 (GW ¾") z by-passem do łatwego czyszczenia wkładu
∙ płyn do czyszczenia instalacji MC3+ 500 ml dla zładu o pojemności 125 litrów*
∙ inhibitor korozji MC1+ 500 ml dla zładu o pojemności 125 litrów*

619,00 zł

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

MACK01
ZESTAW
MAGNACLEANSE

Kompletny zestaw filtra RAPIDFLUSH i precyzyjnego dysku wibracyjnego VIBRACLEAN 
do szybkiego płukania instalacji. Dzięki zastosowaniu dysku wibracyjnego, metoda ta pozwala 
usunąć więcej szlamu w ciągu 20 sekund, niż można go usunąć w ciągu 30 minut bez 
niego. Przenosi nawet stwardniałe resztki, redukując konieczność zdejmowania grzejników 
dla całkowitego wyczyszczenia systemu. Zestaw usuwa praktycznie cały magnetyt podczas 
procesu czyszczenia. Zestaw daje pewność, że preparat czyszczący pozostaje skoncentrowany 
w systemie podczas całego procesu czyszczenia. Woda w instalacji grzewczej jest podgrzewa-
na podczas procesu czyszczenia, zapewniając szybsze i bardziej skuteczne czyszczenie. 
Zawór spustowy zapewnia większą kontrolę i elastyczność procesu czyszczenia.

Zawartość zestawu:
∙ 1 x filtr MAGNACLEANSE® RAPIDFLUSH
∙ 1 x mieszadło VIBRACLEAN
∙ 1 x złącze wężowe MAGNACLEANSE®

∙ 2 x węże przyłaczne
∙ 6 x zaciski węża
∙ 4 x żeńskie zamki krzywkowe
∙ 1 x zawór spustowy

3 499,00

NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

CP1-03-00742-01 Tester jakości wody
Tester do badania właściwego stężenia inhibiotora korozji w wodzie instalacyjnej 
(paski do wody, opakowanie zawiera 50 pasków) 329,00

* Instalacja do ok. 15 grzejników lub instalacja ogrzewania podłogowego do ok. 100 m2.

Pakiet MAGNACLEAN MICRO1 

Tester jakości wody

Pakiet MAGNACLEAN ATOM Zestaw MAGNACLEANSE 

Karta produktu


