
 

 

PE-PO čisticí pelety 

PE-PO čisticí pelety jsou určeny pro čištění všech typů kamen spalujících dřevěné pelety a pro 
automatická kombinovaná kamna spalující pelety a uhlí. 

Proč používat čisticí pelety? 

➢ Odstraní saze a nahromaděné zbytky pryskyřice 
➢ vyčistí palivový hořák, teplovodní výměník, sklo na 

dvířkách, komín a kouřovody 
➢ Snižuje spotřebu pelet 
➢ zvyšuje účinnost topného zařízení 
➢ zvyšuje bezpečnost topného zařízení 
➢ Šetří životní prostředí 

Čisticí pelety obsahují speciální směs krystalů, které při 
spalování uvolňují aktivní látky, které rozpouštějí 
nahromaděné zbytky pryskyřice. Některé složky této směsi mají katalytický účinek na proces 
spalování pelet - rozkládají pryskyřice obsažené v peletě do hořlavých plynů, zatímco jiné složky při 
vysokých teplotách uvolňují účinné látky, které reagují se zbytky sazí a zničí jejich strukturu. 
 
Návod k použití: 
1. Obsah balení 1,5 kg je určen pro jedno použití. Použitím menšího množství by byla výrazně 

snížena účinnost čištění! 
2. Když je komora pro přísun paliva(pelety, uhlí) téměř prázdná, nasypejte obsah celého balení 

čisticích peletek do této komory.  
3. Doplňte komoru pro přísun paliva vámi běžně používaným palivem až do úplného naplnění 

komory a pokračujte v běžném provozu. 
4. Čistící pelety PE-PO nepromíchávejte společně se standardními peletami či uhlím, výrazně byste 

snížili účinnost čističe. Čisticí pelety musí být v komoře umístěny v jednom místě tak, aby se při 
dávkování dostalo do kamen co největší množství čisticích peletek najednou. 

5. Čisticí pelety doporučujeme používat pro kamna o výkonu 10 – 35 kW 1x měsíčně (spálení 200 
kg paliva). Tím zajistíte jejich pravidelné čistění. 

6. Při spalování čistících pelet dojde ke katalytickému hoření ve spalovací komoře a zabránění 
usazování nečistot vznikajících hořením. Proces čistění probíhá okamžitě při spalování čisticích 
pelet. 

Uživatelské doporučení: 

PE-PO čisticí pelety držte v bezpečné vzdálenosti od svých dětí.  
V žádném případě není určen pro použití při přípravě jídla nebo čistění vašich grilů. 
Čisticí pelety jsou dokonalou alternativou k čištění vnitřních částí spalovací komory a výměníků tepla - 
oblasti, do nichž je přístup pouze po demontáži zařízení. 
 
PE-PO čisticí pelety v žádném případě nenahrazují práci kominíka či práci servisního technika a jeho 
činnosti mechanického čistění spalinových cest a jejich následnou revizi, ale významnou měrou 
pomáhají udržovat vaše spotřebiče a spalinové cesty ve vysoké účinnosti, bezpečnosti a čistotě. 

 


