
 TURBO-K .הינו חומר ניקוי הטורבינות המהפכני והמתקדם ביותר בעולם 

 TURBO-K כבר לאחר שטיפה אחת! %001מסוגל להשיב את יעילות הטורבינה ל 

 ניתן לשימוש תוך כדי פעולת הטורבינה  -מבטל זמני השבתה   •

 מבוסס על הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום •

 יתרונות כלכליים אדירים! •

  TURBO-Kלהבים לאחר שטיפה ב 

 של היצרנים המובילים בעולם (OEM)אישורי יצרן

 להבים מלוכלכים

 הדור הבא של ניקיון הטורבינות!



 המוצר מבוסס על המחקר העדכני ביותר בתחום החומרים פעילי השטח :
 

TURBO-K י קבוצת מומחים בעלי שנים רבות של ניסיון וידע בתחום ניקיון הטורבינות. פיתוח “תוכנן ע

י צבא “המוצר החל לאחר ביסוס ממצאים ממבחן השוואה עצמאי של חומרי ניקוי לטורבינות שנערך ע
 ב.“ארה

 

 פורמולציה מתקדמת לטובת כח הניקוי הטוב ביותר :
 

TURBO-K  מכיל פורמולציה מתקדמת מאוד הכוללת בין היתר פעולה משולשת של חומרים פעילי

 שטח קטיוניים, נוניונים ואמפוטריים, לעומת חומרים אחרים בשוק שמכילים רק חלק מן הרכיבים הללו.
 

 יעיל ביותר בשטיפה לא מקוונת :
 

TURBO-K  :ניצח במבחן שביצע יצרן טורבינות גז גרמני. החומרים פעילי השטח פועלים בסינרגיה

 כושר השטיפה של כל מרכיבי החומר ביחד הוא טוב מכך של חלק מהחומרים המרכיבים אותו כבודדים.
 

 ביצועים מוכחים יוצאים מן הכלל בשטיפה מקוונת:
 

TURBO-K  חסין לחלוטין מפני תופעת הערפול אשר משפיעה לרעה על חומרים פעילי שטח

הערפול שלהם, הם נוטים לאבד חלק מן ‘ קונבנציונליים. כאשר חומרים פעילי שטח רגילים עוברים את נק
 אל עבר השלבים הבאים בטורבינה והלכלוך מצטבר בהמשך.“ להפילו“הלכלוך שניקו ו

ערפול ולכן יכולת איסוף הלכלוך שלו היא פנומנלית ומאפשרת לו לשאת את כל ‘ אין נק TURBO-Kל 

 המזהמים ולסלקם בצורה מיטבית.
 

 ובנוסף:
בטיחות בשימוש, תכונות מעכבות קורוזיה, אינו פוגע בסביבה, סילוק 

 ,(OEM)פסולת ללא דאגות, אישורי יצרן מרובים 
 שקט נפשי, שביעות רצון ועוד...

ישנן סיבות רבות שבגללן תרצה לנקות את הטורבינה 

  TURBO-Kבעזרת 

 אלה החשובות שבהן:



1:4 Compressor Super Cleaner®K-OTURB 
 תאור המוצר:

  OFF-LINEולשטיפה  ON-LINEדטרגנט על בסיס מים, עם מערכת פעילי שטח משולשת לשטיפה   
  של טורבינות גז.  

  יישום:

 עם מים באיכות בהתאם לדרישות היצרן של טורבינת הגז.  4:1ביחס של  Turbo-Kיש לדלל את   
 ניתן להשתמש במגוון רחב של טמפרטורות או עם מים מחוממים באם נדרש או רצוי.  

 אריזות:

  Turbo-K ( ו 022ליטר( חביות ) 02משווק באריזות: פח)ליטר-IBC(4222 .)ליטר 

 אישורים:

  Turbo-K עומד בדרישות ה-OEM :של טורבינות גז ברחבי העולם כגון 

ALSTOM Power )ABB(, Switzerland, ALSTOM Power )ABB STAL(, Sweden, 
ALSTOM Power )Ruston(, England, Allied Signal )Honeywell(, Dresser Rand, 
GEAE )GE Aircraft Engines(, GEIAD )LM engines(, GEPS )Frame engines(,  
MAN/GHH BORSIG, Kawasaki, Mitsubishi, Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Canada, 
Rolls-Royce/UK, Rolls-Royce Indianapolis )Allison(, Siemens, Siemens-Westinghouse, 
Solar Turbines, Turbomeca, US Mil-PRF-85721C.  

 

 אנטיפריז:

 לבטיחות המנוע )פעילות מונעת קרח(, הוסף אנטיפריז בהתאם להמלצות היצרן של טורבינת הגז   

 אם משתמשים בטמפרטורת נמוכות. באם לא ניתנה המלצה, טבלאות ערבוב זמינות אצל הספק.   

 , אצטון.Methyl Ethyl Ketone, מטנול, אתילן גליקול,IPAתאימות לדוגמא עם   

 

 מקום יצור:

  Turbo-K .מיוצר באנגליה ומופץ בכל העולם ע"י מפיצים מורשים 

 בישראל. TURBO-Kחברת יאיר ארז היא המשווקת הרשמית של מוצרי  

 
 

 Office@yairerez.co.il ליצירת קשר ומידע נוסף ניתן לפנות למייל :


