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• Az utóbbi években a gáz árának rohamos emelkedése m iatt, egyre többen állnak 
vissza a régi, hagyományos szénnel, fával történ ő tüzelési módra. 

A kimerül ő szénkészletek, a fogyatkozó erdeink energiatakarék osságra ösztönzik 
az embereket.  Az energiatakarékosság jegyében kerü lt sor a KONIX adalékanyag 

kitalálására,   kikisérletezésére. 

Sikerét bizonyítja, a Tokodi Szénfeldolgozó Rt.-vel  történt megállapodás, amelynek 
alapján, a gyártás során a szénhez keverve, sajtolv a állították el ő a brikettet, majd 

az így előállított terméket KONIX brikett néven hozták forgal omba.  

A KONIX minden szilárd tüzelés ű fűtőberendezésben használható. Az adalékanyag 
folyamatos adagolása meggátolja az égés során kelet kező, korom, kátrány, kén és 

egyéb szennyez ő anyagok lerakódását a t űztérben, a füstjáratokban és a 
kéményben. 

A KONIX hatására a már lerakódott szennyez ődések fellazulnak, leválnak és szürke 
pernye formájában a kémény koromzsákjában és a füst járataiban gy űlnek össze. 

Az adalékanyag alkalmazásával a kémény tisztaságána k ellen őrzésére évente csak 
egy alkalommal van szükség. Az adalékanyag használa ta azonban  a kéménysepr őt 

nem helyettesíti. 

A KONIX adalékanyag folyamatos használatával 2-5 % tüzelőanyag megtakarítás 
érhető el, ezen kívül a rossz min őségű alacsony kalóriájú szenek is jobb 

hatásfokkal tüzelhet ők el, megakadályozza a szén-salak összeégését. 

A KONIX adalékanyag csökkenti a kén-oxidok kialakul ását, ezért környezetkímél ő 
hatása sem elhanyagolható. 



A KONIX a tüzel őberendezés fémszerkezetét nem korrodálja, véd őréteggel látja el, 
a tűzteret határoló samott kevésbé repedezik meg, a fel újítási ciklusid ő növekszik. 

Nem robbanásveszélyes, könnyen kezelhet ő, tárolható. 

A KONIX használata tapasztalataink szerint: 

o Széntüzelés estén, ha „felülr ől” történik a begyújtás, akkor a szénhez 
keverjük hozzá a Konixot, ebben az esetben 8-10 dkg  / 10 kg  adalékanyagot 

kell felhasználni.  
o Széntüzelés esetén, ha nem felülr ől történik a begyújtás, hanem 

folyamatosan adagoljuk a szenet a kazánba, akkor a Konixot mindig 
közvetlenül az izzó parázshoz kell adagolni, ebben az esetben 5-8 dkg/ 10 kg 

 adalékanyagot kell felhasználni, majd le kell „zár ni” a kazánt, hogy az 
adalékanyag kifejthesse a hatását.  

o Fatüzelés estén is az izzó parázshoz kell adagolni a Konixot, 8-10 dkg/ 10 
kg-ként, de kátrányosodás esetén emelni kell az ada got.  

 

Hatását csak folyamatos használat esetén fejti ki. / a tüzelőberendezés ajtajai és a 
füstjáratok kifehérednek, kiszürkülnek. /  

A termék lakossági fogyasztók részére 1 kg-os kisze relésben kerül forgalomba, f őleg  

festék és- vegyi áru, valamint gazdaboltokban árulj ák. Kis és- nagykeresked őket is 
kiszolgálunk. Nagyüzemi felhasználók számára készít ünk 25 kg-os kiszerelést is.  

Az adalékanyagot az 1980-as évek közepe óta gyártju k. 

A KONIX saját termék, szabadalmi oltalommal védett,  csak az UNIKON Kft. gyártja! 

  

 


