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RECI RØRFLUSH

AVANCERET SKYLNING MED FORØGET
VANDTRYK OG LUFT
Er det varme vand misfarvet, eller lugter det anderledes, kan det være tid til at få skyllet rør og strenge i
hele ejendommen.
RECI har ekspertisen og det nødvendige udstyr til at udføre
en effektiv skylning af ejendommens varmtvandssystem.

Efterfølgende får I en rapport, som dokumenterer vores
arbejde på jeres system.

SÅDAN FOREGÅR RECI RØRFLUSH

RECI RØRFLUSH
•
•
•
•
•
•

Normalt kan vi gennemføre RECI RørFlush på 1-3 dage –
afhængig af ejendommens størrelse.

1.

Fjerner urenheder
Holder systemet sundt
Gør ikke brug af kemikalier
Kombinerer vand og luft
Anvender øget vandtryk
Skyller både fremad og baglæns

2.
3.
4.

ET RENT OG SUNDT
VARMTVANDSSYSTEM

5.

Urenheder i rør og strenge kan forårsage misfarvninger og
lugtgener i det varme vand. Det kan samtidig give grobund
for uønskede bakterier. Derfor er det vigtigt, at der bliver
gjort noget ved problemet, før det udvikler sig og evt. fører til
større skader på systemet.

6.
7.

Vores skylleanlæg tilsluttes ejendommens varmtvandssystem
Reguleringsventiler åbnes, og hovedforsyningsrør
skylles
Reguleringsventilerne på alle strenge lukkes
Én streng åbnes ad gangen og skylles via fremløbsog returledning, indtil vandet er rent – eller 10 min. pr.
streng
Skylleanlægget frakobles, og reguleringsventilerne
stilles i samme position som ved ankomst
Varmtvandssystemet sættes i gang igen
Vi laver en rapport, som dokumenterer skylningen

RING PÅ 36 78 42 18, HVIS I VIL VIDE MERE OM RECI
RØRFLUSH.

Vores erfarne fagfolk hjælper med at afdække problemet og
dets omfang, inden vi lægger en plan for løsningen.
RECI RørFlush er en effektiv og avanceret løsning, og vores
skylleanlæg er specialbygget til opgaven. Det skyller med
et øget vandtryk, og vandet er desuden tilsat luft for ekstra
effekt. Derudover skyller det begge veje i rørene, hvilket
fjerner langt flere urenheder.

ABSORBERING

KOLONISERING

VÆKST

Plankton celler

VANDSTRØM

Fastsiddende celler

RØROVERFLADE
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