EKOINNOWACJE
W BUDOWNICTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

ULOTKA PRODUKTOWA
PV CLEANING FLUID
ZAPOBIEGA, CHRONI I , WZMACNIA DZIAŁANIE
PANELI I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
PV CLEANING FLUID - to zaawansowany środek czyszczący o wysokiej wydajności, który chroni
powierzchnie szklane przed uszkodzeniem podczas czyszczenia kontaktowego. Zaawansowana
formuła, która usuwa ptasie odchody, kurz, pyłki, mgłę solną i inne pozostałości zanieczyszczeń
oraz usprawnia proces czyszczenia, dzięki czemu panele pozostają czyste, zachowując swoją
wydajność. Zmniejsza opór gumy (śliskość) i jest specjalnie opracowany z formułą zapobiegającą
powstawaniu plam i smug, gdy jest używany podczas mycia mechanicznego.
PV CLEANING FLUID - jest całkowicie biodegradalny, to przyjazny dla środowiska
środek czyszczący.
PV CLEANING FLUID – jest przetestowany i zatwierdzony przez BUDWOD Sp. z o.o.
ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ – regularne czyszczenie paneli słonecznych zwiększa maksymalną
wydajność systemu.
OSZCZDNOŚCI – znacznie zmniejsza użycie wody i koszty czyszczenia.
BEZPIECZEŃSTWO – kompatybilny ze wszystkimi rodzajami sprzętu panelowego.
DLACZEGO POWINNIŚMY CZYŚCIĆ PANELE FOTOWOLTAICZNE?
Pozostawienie bez mycia panele fotowoltaiczne narażone są na zmienne warunki atmosferyczne,
na panelach fotowoltaicznych gromadzi się różnego rodzaju brud, którego sama woda deszczowa
nie usunie, co zmniejsza wydajność panelu fotowoltaicznego, co z kolei zmniejszy dochód i
wydłuży czas zwrotu inwestycji.
PV CLEANING FLUID - to bardzo wydajny biodegradalny środek do czyszczenia paneli
słonecznych, który wykorzystuje wysokiej jakości dyspergatory I środki powierzchniowo czynne.
PV CLEANING FLUID - chroni panel przed uszkodzeniami, które mogą powstać podczas procesu
czyszczenia.
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PV CLEANING FLUID - działa szybko, rozkładając różnego rodzaju zanieczyszczenia
i brud na powierzchni, jednocześnie chroniąc panel przed uszkodzeniem.

PV CLEANING FLUID - usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i zabrudzenia
spowodowane warunkami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, kurzem, węglem,
mchem, olejami i ptasimi odchodami oraz innymi substancjami organicznymi
i nieorganicznymi.

Zanieczyszczenia Panelu

Brudne przed i czyste panele fotowoltaiczne
po użyciu PV CLEANING FLUID

Ptasie odchody

Pył

Zanieczyszczenia
powietrza

Deszcz

Pyłki kwiatowe

Regularne Czyszczenie paneli fotowoltaicznych zwiększa maksymalną wydajność
systemu na farmie fotowoltaicznej.
Zachowanie ostrożności:
➢

Nie nakładaj na rozgrzaną powierzchnię.

➢

Nie mieszać z innymi chemikaliami czyszczącymi.

➢

Praca z protokołami bezpieczeństwa.
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