
Copyright Pellets-Online.nl 2021 
 

 

 

Gebruiksinformatie katalytische reinigingspellets 
 

 

Katalytische pellets zijn dé oplossing voor tussentijdse reiniging en onderhoud van uw pelletkachel. 

Deze pellets zijn geen vervanging van het reguliere onderhoud maar zijn bedoeld om de 

verontreiniging die ontstaat tijdens het gebruik te minimaliseren. 

Katalytische pellets zijn 6mm pellets met een toevoeging. Deze pellets zijn speciaal ontwikkeld voor 

particuliere pelletkachels en vormen de oplossing voor tussentijds onderhoud. De katalytische pellets 

gaan de verbinding aan met roet en teer in uw kachel en zorgen dat deze daardoor optimaal kan 

presteren tijdens het stookseizoen. 

 

Waarom Pellets-Online u katalytische pellets adviseert 

 Verminderd aanslag van teer en roet 

 Verhoogd het rendement van uw kachel 

 Verminderd de kans op storingen tijdens gebruik 

 Verminderd de kans op schoorsteenbrand 

 Houdt uw kachel in topconditie 

 Bespaard u reparatiekosten door extreme vervuiling of aanslag 

 

Als uw pellet reservoir voor ¾ leeg is voegt u de katalytische pellets toe en u vult het reservoir verder 

af met normale pellets. De katalytische pellets zullen gewoon mee verbranden met uw normale 

pellets echter tijdens de puls van de katalytische pellets zal er een chemische reactie worden 

aangegaan met de roet en teeraanslag. Deze zorgt ervoor dat de aanslag verminderd en de kachel 

beter gaat presteren.  

Geadviseerd gebruik ; 

1e toevoeging  december 

2
e toevoeging  april 
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tip! bestel uw katalytische pellets per 2 verpakkingen. 

productinformatieblad  

katalytische pellets bewaren tussen 5-30 o C 

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

· Na inademen: 

Inademing wordt niet als een primaire blootstelling sroute beschouwd, net als de hier genoemde 

Maatregelen van algemene aard. 

Breng het slachtoffer in de frisse lucht. 

Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. 

· Na huidcontact: 

Over het algemeen is het product niet irriterend vo or de huid. 

Afwassen met water. 

Na oogcontact: 

Door de aard en toepassing van het product is oogco ntact mogelijk 

Normaal gesproken niet te verwachten. 

Uitwassen met lauw water. Raadpleeg een arts als de  irritatie aanhoudt. 

Na inslikken: 

Inslikken wordt niet als een mogelijke blootstellin gsroute beschouwd. 

Geen speciale handelingen vereist. 

Mond uitspoelen. 

Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. 

· 4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel ac uut als vertraagd 

Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 

· 4.3 Informatie over onmiddellijke medische verzor ging of speciale behandeling 

Geen verdere relevante informatie beschikbaar 
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