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Karta Produktu

Sentinel Leak Sealer 
Środek uszczelniający od wewnątrz do instalacji centralnego ogrzewania 

Funkcje i zalety 
 Szybka rozpuszczalność 
 Uszczelnianie wszystkich mniejszych miejsc 

wycieków  
 Odpowiedni do wszystkich metali, również 

aluminium 
 Do stosowania razem z elastomerami  
 Nie powoduje zatorów w instalacji 
 Prostota stosowania 
 Nietoksyczny i niedrażniący 
 Do stosowania razem z innymi środkami 

Sentinel 
 Produkowany w systemie jakości zgodnym 

z ISO9001 

Zastosowanie 
Środek uszczelniający Sentinel stosuje się 
wewnętrznie do uszczelniania małych wycieków i 
punktów „łzawień” we wszystkich rodzajach 
instalacji ogrzewania pośredniego, włączając w to 
instalacje zawierające elementy aluminiowe. 
Miękkie uszczelnienie tworzy się zazwyczaj w ciągu 
jednej doby. Czas ten zależy jednak od szybkości 
wycieku i temperatury. 

Dozowanie i podawanie 
Dawka 1 l środka uszczelniającego Sentinel Leak 
Sealer wystarcza do konserwacji typowej domowej 
instalacji grzewczej złożonej z 8 do 10 grzejników. 
W większych instalacjach należy zastosować 
dawkę 2 l.  Po podaniu pełnej dawki instalacja 
powinna zostać włączona na normalny tryb pracy 
przez co najmniej 15 minut – ciepło jest tu 
czynnikiem sprzyjającym. 

Instalacje otwarte: Dozować ze zbiornika FE, przez  
dozownik obejściowy lub zbiornik dozujący 
Sentinel. 

Instalacje zamknięte: Jeśli instalacja nie została 
jeszcze napełniona, przed napełnieniem dodać 
produkt w dowolnym, dogodnym punkcie.  Jeśli 
instalacja jest już napełniona, korzystając ze 
zbiornika dozującego Sentinel, dokonać iniekcji za 
pośrednictwem pętli do napełniania lub innego 
punktu dostępowego. 

Własności fizyczne 
 Wygląd:        biała emulsja 
 Zapach:                     łagodny 
 Ciężar właściwy:              1,0 (20°C) 
 pH (koncentrat):             7,0 (około) 
 Punkt krzepnięcia:                                 0    

Opakowanie 
 Butelka 1 l  

Wymogi bezpieczeństwa 
Informacje podane na odwrocie świadczą o 
zgodności z przepisami kontroli substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia. Na życzenie 
udostępniana jest karta charakterystyki 
bezpieczeństwa produktu. 
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Karta Produktu

Sentinel Leak Sealer 
Środek uszczelniający 
od wewnątrz do 
instalacji centralnego 
ogrzewania 

Wodna emulsja na bazie silikonu 

  
Zagrożenia dla 
zdrowia 

Nie stosować w instalacjach wody pitnej. 
Nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia. 

  
Postępowanie Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

Unikać wdychania oparów. 
Chronić przed dziećmi i zwierzętami. 
Przed utylizacją umyć dokładnie pusty pojemnik wodą. 

  
Przechowywanie Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

Składować w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 
  
Rozlanie Spłukać rozlany płyn dużą ilością wody i zmyć do ścieku. 
  
Zagrożenie 
pożarowe/wybuchem 

Niepalny. 

  
Pierwsza pomoc Kontakt ze skórą: 

Spłukać natychmiast dużą ilością wody. 
W razie zwiększenia podrażnienia skontaktować się z lekarzem. 
 
Kontakt z oczami: 
Spłukać natychmiast dużą ilością bieżącej wody. 
Nie zamykać powiek. 
Skonsultować się z lekarzem. 
 
Przyjęcie do układu pokarmowego: 
Wypłukać jamę ustną wodą. 
NIE WOLNO wywoływać wymiotów! 
Skonsultować się z lekarzem. 

 


