
RYDLYME Marine er et innovativt biologisk nedbryt-
bart avkalkingsmiddel  designet for maritim industri for 
å forbedre ytelsen til vitale vannsystemer ved å trygt 
oppløse avleiringer, for eksempel:

Bruk RYDLYME Marine til å løse opp uønskede ma-
rine avleiringer i varmevekslere, motorkjølesystem-
er, kondensatorer og mye mer! Produktet er ikke-et-
sende for metaller og materialer som vanligvis finnes i 
sjøvannskjølt utstyr.

RYDLYME Marine er giftfri og ikke-farlig! I motsetning 
til andre avkalkingsmidler  og tradisjonelle harde syrer, 
kan Rydlyme Marine håndteres trygt – du kan til og med 
arbeide med væsken uten at hendene tar skade!
 
Med RYDLYME Marine kan du rengjøre på stedet for å 
redusere nedetid og spare verdifulle vedlikeholdskost-
nader. Det er ingen avfallshåndteringsproblemer, da 
det er uten giftstoffer og biologisk nedbrytbart uavhen-
gig av konsentrasjon. Det kan skylles gjennom vanlige 
kloakksystemer, og i noen tilfeller rett i sjøen!

Bruk RYDLYME Marine på fritidsbåter, for eksem-
pel cabincruisere, hurtigbåter, yachter, seilbåter, 
vannscootere og mer!

RYDLYME MARINE ER TRYGT PÅ...
JERN •  STÅL  •  KOBBER  • KOBBER NIKKEL • TITAN

RUSTFRITT STÅL •  GLASSFIBER  •  GELCOATS  •  TRE
GUMMI • PLAST • MALTE OVERFLATER  •  OG MER!

MILJØVENNLIG RENGJØRING AV 
SJØVANNSKJØLTE SYSTEMER 

FRITIDSBÅTER

HEAT EXCHANGER
BEFORE

DIN FORETRUKNE RENS AV 
SJØVANNSKJØLTE SYSTEMER!

• Water Scale  • Calcium
• Rust   • Barnacles
• Zebra Mussels  • Tiger Shells

HEAT EXCHANGER
AFTER

RYDLYME 
MARINE 

FORDELER 
BIOLOGISK 

NEDBRYTBAR!

• INGEN GIFTSTOF-
FER!

• UFARLIG FOR HEN-
DENE!

• RENGJØR UTEN 
DEMONTERING! 

• HURTIGVIRKENDE!

• TRYGT PÅ MET-
ALLER OG MATERI-
ALER SOM FINNES 
PÅ VANNDREVET 
UTSTYR!

• SKYLL TRYGT RETT I 
AVLØP!

AVAILABLE IN 1 GAL. & 5 GAL. JUGS
& 4x1 GAL. CASES; 

LARGER SIZES ALSO AVAILABLE



Eieren av en dobbel-installasjon av Yanmar-mo-
torer brukte mer enn NOK 18.000,-  i reparas-
joner for å løse store overopphetingsproblemer 
på grunn av opphopning av mineralforekomster 
inne i varmevekslerne.

Etter reparasjonen fortsatte båten å oppleve 
overoppheting, og eieren ble møtt med dyre 
verkstedsregninger for å få varmevekslerne de-
montert og rengjort. Eieren henvendte seg til  
RYDLYME Marine for å se om systemrensen 
kunne løse problemet. 

RYDLYME Marine tilnærming
15 liter sirkulert gjennom hele systemet (varmevekslere, oljekjølere, gearkassekjølere, luft-
kjølere og innvendige sjøvannskanaler) via pumpe i 2 timer uten demontering av disse 
komponentene.

RYDLYME Marine resultater
Etter å ha sirkulert RYDLYME Marine  og gjennomført en skylling med ferksvann, tok eieren 
båten sin på en 10-timers tur der temperaturene aldri oversteg anbefalte driftstemperaturer! 
Eieren løste sine overopphetingsproblemer for en brøkdel av kostnadene som tidligere ut-
førte metode utgjorde!

PIPE BEFORE PIPE AFTER

RYDLYME MARINE SENKER MOTORTEMPERATUREN
Casestudie

PLATE & FRAME HEAT EXCHANGER ZEBRA MUSSELS

RYDLYME 
MARINE
BRUKSOM-
RÅDER

• Dieselmotorer

• Kjølkjølere 

• Varmevekslere 

• Klimaanlegg 

• Pumper 

• Propeller 

• Kjeler 

• Hoved- /hjelpe- 

sjøvannssystemer 

• Og mye mer!

MILJØVENNLIG RENGJØRING AV 
SJØVANNSKJØLTE SYSTEMER 

FRITIDSBÅTER

1241 Shoreline Drive
Aurora, Illinois 60504

Tel: 630.820.8888
 800.451.6291

Fax:  630.820.8886

www.RydlymeMarine.com

An ISO 9001 Certified Company

Hvis du vil ha mer informasjon eller tilgjengelighet, kan du kontakte din lokale RYDLYME Marine-representant eller 
-distributør.


