
Oxal-cleaner® 

 

Acest aparat este pentru tratarea stupilor impotriva varozei prin sublimarea acidului oxalic 

deshidratat. 

 Pachetul conține 2 dopuri/capacuri de masura pentru utilizare mai rapida. 

Functioneaza cu 220 V si are incorporat un termostat DIGITAL. 

Puterea aparatului este de 250W. 

 Manual de utilizare: 
1* Luati jos dopul aparatului ca sa nu fie incalzit odat cu aparatului. 

2* Alimentati aparatul la 220V priza/invertor/generator.( Daca folositi generator de curent 

trebuie sa aiba si stabilizator in el.) 

* Asteptati 4-5 minute ca sa se incalzeasca oala de cupru a aparatului la temperatura setata. 

* Aparatul este setat la 230 de grade de catre producator. Nu este indicat modificarea 

temperaturii setate, numai daca temperatura de afara/aeurului este de peste 10 grade. În acest caz 

reduceti temperatura aparatului apasand odata butonul set si dupa aceea cu sageata puteti alege 

numarul pe care doriti sa il schimbati. Numerele pot fi modificate cu sagetile sus/jos. 

* Numerele verzi arata temperatura setata/reglata si numerele rosii arata temperatura actuala a 

oalei de cupru . 

3* Temperatura in oala poate sa difere cu maxim 0.5 grade celsius fata de temperatura setata. 4* 

Pregatiti dozajele cu lingurita masura 2gr. (fara varf) 

5* Puneti acidul oxalic masurat la dopurile aparatului. 

6* Intoarceti aparatul OXAL-CLEANER® 

7* Asezati gaura oalei la una dintre cele doua dopuri. 

8* Intoarceti din nou aparatul in pozitia corecta pentru a incepe sublimarea acidului dozat. 

Sublimarea dureaza aproximativ 15-20 secunde. 

9* Asigurati-va ca aparatul a sublimat acidul ( nu mai iese fum) 

10* Sunteti gata pentru a face tratamentul! Puteti sa folositi urdinusul stupului sau faceti o gaura 

de Ø6 in spatele sau pe partea laterala a stupului. 



11* Recomandam sa curatati cazanul aparatului cateva ori in impul tratamentului. Curatarea se 

face cu apa! Puneti 1-2 dopuri de apa in cazanul aparatului. 

12* Cand ati terminat tratamentul complet, procedati la fel cu o singura diferenta, deconectati 

aparatul de la sursa de energie. Faceti curatarea pana cand iese doar apa calda prin teava, fara 

aburi. Curatati si cele 2 dopuri de ramasitele acidului. 

  

Masuri de siguranta: 
* IMPORTANT! Folositi doar cu ACID OXALIC DESHIDRAT! Niciodata nu folositi cu 

amitraz / taufluvalinat sau cu alte substante active folosite in domeniul apicol! 

 * Nu folositi prelungitor prea lung, altfel pierdeti din puterea curentului si aparatul nu va 

functiona corespunzator, iar aparatul se va deteriora.( in cazul folosirii unui generator de current) 

* In timpul functionarii nu atingeti partea metalica a aparatului, deoarece va puteti arde. 

* Asigurati-va ca aparatul sublimeaza acidul fara ramasite! Recomandam sa icercati 1-2 ori 

inainte de a baga aparatul in stup. 

* Nu prelungiti teava din fata, altfel va cristaliza acidul si tratamentul nu va avea efect. In acest 

caz se vapierde garantia! 

* IMPORTANT!!! purtati imbracaminte de protectie si masca de gaz atat pe timpul intregului 

process, cat si pe timpul curatirii! Recomandam masca de gaz tip JSP sau 3M cu filtre speciale 

pentru vapori de acizi. Manusi de protecie din cauciuc. Vaporii acidului pot provoca chiar si 

afectiuni grave daca nu respectati masurile de siguranta! Acidul oxalic sublimat nu are voie sa 

atinga suprafata corpului apicultorului sau a altor personae(animale din jur)...deci toata suprafata 

trebuie acoperita bine. Inhalarea acidului oxalic sublimat este toxica. Produce ameteli si 

imbolnaviri. Folositi doar masti in termenul de garantie si care acopera toata suprafata fetei 

* Niciodata nu opriti aparatul in timpul tratamentului! Daca ati oprit, trebuie sa asteptati racirea 

completa a aparatului inainte de a-l conecta din nou la sursa de energie! 

* Producatorul si distibuitorul nu raspund pentru nerespectarea masurilor de siguranta! 

* In caz de defectiune nu desfaceti aparatul, ci trimiteti inapoi la distribuitor, altfel se pierde 

garantia! 

  

Sfaturi utile: 
*Folositi imbracaminte de protectie si manusi din cauciuc! 

*Folositi masca de gaz corespunzatoare! 

*Doar familii de albine tratati cu aparatul OXAL-CLEANER®. 

*Folositi aparatul OXAL-CLEANER® la temperature de peste 3-5 grade! 

*Administrati doar o singura doza / familie! 

*Nu depasiti doza de 2 gr/ familie! 

*Puteti repeta tratamentul daca este necesar de 3-5 ori la un interval de 5-7 zile! Tratamentele se 

pot face ori cate ori este nevoie chiar si in timpul culesului pentru ca nu afecteaza albinele, 

mierea sau fagurii. 

*Intodeauna curatati aparatul dupa tratament! 

* Nu ne asumam riscurile folosirii incorecte sau a neprotejarii apicultorului. 

Continutul pachetului: 
-1 aparat OXAL-CLEANER®-220V, 250W 

- 2 dopuri 

- 1 lingurita masura 



 


