
Optimaliseer de energetische 
doelmatigheid van uw 
verwarmingsinstallaties  
met Virax!

Een ontkalker en een slibverwijderaar voor verwarmingsketels, radiatoren 
en vloerverwarming.



Een minder goed werkende vloerverwarming?
Een koude radiator?
Een verwarmingsketel die teveel verbruikt?

Haal met Virax uit uw 
verwarmingsinstallaties wat 
er in zit!

Standaard apparatuur: 
-  Doorzichtig schokbestendig plastieken reservoir:  

voorkomt overlopen.
-  Handbediende stroomomkeerder om bezinksel in beide 

richtingen aan te pakken.
- Motor met beveiligingsklasse IP54 voor een maximale
 levensduur.
-  Robuuste, praktische handgreep voor het transport.
- Grote opening voor een eenvoudige vulling.
-  inclusief 2 transparante slangen van 2 m en 1 set van  

8 koppelstukken om zich aan alle configuraties aan te 
 kunnen passen.

Principe van de stroomomkeerder: 
de prop of het bezinksel in beide 
richtingen aanpakken, voor een 
snellere en efficiëntere werking.

Ontkalk het verwarmingslichaam 
van de verwarmingsketels om hun 
levensduur te verlengen.

  Ontkalkingspomp   Slibverwijderaar 

1 Verwijder het slib uit uw radiatoren 
voor een efficiëntere werking.

  Ontkalkingspomp   Slibverwijderaar 

2        
  

Ontkalk voor een langere 
levensduur van uw 
verwarmingsketel

OntkalkingSPOMP  
Ref. 295000

-  Uitsluitend voor het ontkalken van  
verwarmingsketels met een  
verwarmingslichaam van koper  
of staal.

-  Mechanische stroomomkeerder. 
-  Uitsluitend te gebruiken met het 

ontkalkings en neutraliseringsmid-
del van Virax.
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Verwijder het slib uit uw radiatoren 
voor een efficiëntere werking.

  Ontkalkingspomp   Slibverwijderaar 

Vernietig de neerslag in de vloerverwarming
om de koude zones te verwijderen.

  Ontkalkingspomp   Slibverwijderaar 

3 Gebruik de additieven van Virax om 
het energieverbruik van de installatie 
te verminderen.

  Ontkalkingspomp   Slibverwijderaar
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Verwijder slib en ontkalk 
voor een efficiënter werkende 
verwarmingsinstallatie

SlibVERwijDERaaR
Ref. 295020

-  Voor het verspreiden en verwijderen 
van slib (bronnen van "koude" zones) 
in radiatoren en vloerverwarming.

-  Voor het verwijderen van algen uit  
de vloerverwarming, een bron van 
verstoppingen.

-  Uitsluitend voor het ontkalken 
van verwarmingsketels met een 
verwarmingslichaam van koper of staal. 

-  Elektrische stroomomkeerder. 
-  Te gebruiken met alle additieven uit het Virax assortiment.

PRODUCT

assortiment additieven  
van Virax 
additieven: onmisbaar voor een optimale werking 
van de ontkalkingspomp en de slibverwijderaar, 
specifiek voor de uit te voeren reiniging. 
Hun doel: een goede circulatie herstellen in de 
installatie voor een zo efficiënt mogelijke werking.

OntkalkingSMiDDEl 
Ref. 295010
-  De kalkaanslag in het 

verwarmingslichaam vernietigen 
(met antischuimmiddel en 
doelmatigheidsindicator).

-  Uitsluitend voor koper en staal.

nEutRaliSEREnD MiDDEl  
Ref. 295015
-  Neutraliseert de resterende  

zuurte na het ontkalken 
ter bescherming van de 
verwarmingsketel.

SlibVERwijDERaaR 
Ref. 295025  
-  Reinigingsproduct voor het  

elimineren van slib en aanslag  
in verwarmings-systemen.  
Alle metalen.

 
ZuiVERingSMiDDEl 
Ref. 295026  
-  Schimmel- en kiemdodend  

middel, onmisbaar voor het 
vernietigen van algen en  
bacteriën in vloerverwarming.  
Alle metalen.

bEScHERMEnD MiDDEl 
Ref. 295027
-  Beschermingsmiddel tegen  

corrosie en kalkaanslag voor  
verwarmingssystemen, na het  
verwijderen van slib. Alle metalen.
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technische gegevens
Beschrijving Debiet Kracht Inhoud 

reservoir  
Max. gebruiks-

temperatuur Hefhoogte Ref.

Ontkalkingspomp 20 l/min 130 W 15 L 50°C 10 m 295000

Slibverwijderaar 30 l/min 330 W 24 L 50°C 15 m 295020

additieven en accessoires
Beschrijving Gebruik Voor Ref. 

295000
Voor Ref. 
295020 Vermogen Ref.

Ontkalkingsmiddel Verwarmingsketel X X 10 L 295010

Neutraliserend middel Verwarmingsketel X X 1 kg 295015

Slibverwijderaar Radiatoren / Vloerverwarming - X 1 L 295025

Zuiveringsmiddel Vloerverwarming - X 1 L 295026

Bescherming Radiatoren / Vloerverwarming - X 1 L 295027

Verlengslang Voor een eenvoudigere toegang tot de  
waterinlaten /-uitlaten - X 20 m 295022

Verlengslang (20 m)
Ref. 295022

Hoe werkt de ontkalkingspomp? * 
1.  De pomp moet aangesloten worden op het verwarmingslichaam van de 

verwarmingsketel.
2.  Men hoeft alleen maar het mengsel van water en het ontkalkingsmiddel  

van Virax in een gesloten kring te laten circuleren om de kalkaanslag te  
vernietigen.

3.  Het verwarmingslichaam moet altijd nagespoeld worden met een  
mengsel van water en het neutraliserende middel van Virax.

Hoe werkt de slibverwijderaar? *
1.  De slibverwijderaar kan aangesloten worden op het verwarmignslichaam van 

de verwarmingsketel / radiator / vloerverwarming / circulatiepomp ...
2.  Na het voorwassen met schoon water moet het/de betreffende mengsels  

van water-additief van Virax in de installatie circuleren, waarna dit mengsel 
absoluut verwijderd moet worden.

3.  U hoeft alleen maar de installatie te beschermen door het  
beschermingsmiddel van Virax aan het water toe te voegen. 

*  Deze informatie wordt slechts ter indicatie gegeven: het gebruik van het product en van  
de additieven hangt af van het type installatie, hun handleiding dient aandachtig  
doorgelezen te worden.

Een defecte verwarmingsketel?
 

Een lekkende radiator?
 

Een slecht werkende vloerverwarming? Een koude radiator?

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX
J. FIVE N.V. 
Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441
info@ckfive.be

www.virax.com


