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Soluții pentru calitatea aerului interior
Perie 100 mm M12
Produs număr: 6420281010361

Peria de curățare Lifa este o perie generală cu cadrul de oțel sudat
elicoidal pentru a curăța conductele de ventilație.
Peria de curățare Lifa este o perie de uz general pentru curățarea
conductelor și poate fi utilizată pentru a îndepărta diferite tipuri de murdărie.
Cadrul periei de curățare este fabricat din oțel sudat elicoidal și se atașează
direct la dispozitivul Lifa.

Peria de curățare Lifa poate fi utilizată cu toate dispozitivele de curățare Lifa pentru
conducte de ventilație. Peria de curățare Lifa lucrează cel mai bine pe conducte
rotunde, dar o perie supradimensionată poate fi deasemenea utilizată în conducte
rectangulare. Lifa Pneumatic sau Lifa Central Control poate fi utilizată pentru a ghida
periile in conducte mai largi.
Suportul de fixare perie Lifa M12 poate fi utilizat ca accesoriu pentru conducte mici și
înguste, asigurând că periile dispozitivului de curățare pot face față curbelor compacte și
zonelor înguste fără a se bloca. M12 combinat cu schimbătorul direcției de rotație a
dispozitivului de curățare, garantează o utilizare ușoară în conductele spiralate.

Specificații tehnice
Material

Nylon 0.5

Cadrul și centrul periei

oțel spiralat

Atașare la dispozitivul de periere

M12, gaură pentru montură

Curățare

Cu o substanță de curățare puternică (îmbibare în cursul
nopții și clătire)
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Metodă de
curățare

Efect curățare

Peria de curățare are
aceeași dimensiune cu
conducta. Se utilizează o
viteză mare de rotație în
curățare

Energia kinetică este
İmpurități solidificate și
utilizată pentru a elibera
murdărie de structură
impuritățile. Peria
granulată
dislochează murdăria care
apoi e

Perie de curățare
supradimensionată
aprox. 10 cm

‘aspirată‘ de acțiunea
rapidă de rotație a periei.
Efectul de ștergere al
fibrelor este utilizat pentru
a elibera impuritățile

Impurități

Particule de praf și
murdărie

Dispozitivul de curățare
uscată Lif a (micro fibre)
este atașat în fața periei
de curățare. Viteza de
rotație a dispozitivului ar
trebui să fie moderată.

Țesătura din micro fibre
curăță efic ient și cele mai
mici particule de praf de
pe suprafața
conductelor. Aceasta
îndepărtează și
funinginea și depunerile
de ulei cu praf fără a fi
nevoie de alte produse
chimice.

Dispozitivul de curățare
umedă Lifa (micro fibre)
este atașat în fața periei
de curățare.
Viteza de rotație a
dispozitivului ar trebui să
fie moderată.

NOTĂ:
Utilizarea unei cârpe
Praf fin static
umede de microfibră nu
este recomandată dacă
există funingine în conductă
și în plus va lăsa o peliculă
vizibilă pe suprafața
conductei.
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Dispozitiv periere
potrivit

Montură

Conducte mici:
• Toate
dispozitivele de
periere Lifa
Conducte largi:
• Combi Cleaner
• Hydmaster

Lifa Flexible Brush
Chuck M12

•
•

Combi Cleaner
Hydmaster

Conducte mici:
• Toate
dispozitivele de
periere Lifa
Conducte largi:
• Combi Cleaner
• Hydmaster

Conducte mici:
• Toate
dispozitivele de
periere Lifa

Lifa Flexible Brush
Chuck M12

Lifa Flexible Brush
Chuck M12

Conducte largi:
• Combi Cleaner
• Hydmaster
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