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Productinformatie 

Sentinel R200 
Kant-en-klaar reinigingsmiddel voor 
verwarmingssystemen op zonne-energie 
Kenmerken en voordelen: 

• Klaar voor gebruik – hoeft niet te worden 
verdund 

• Verwijdert slib en neerslagen uit aangetaste 
thermische vloeistof 

• Maakt de leidingen schoon door slechts 20 
minuten te laten circuleren 

• Effectief op lage temperatuur of 
kamertemperatuur 

• Kan gebruikt worden met een spoelmachine 
• Schuimt niet en na gebruik gemakkelijke 

afvalverwerking 
• Verenigbaar met de bouwmaterialen van 

zonne-energiesystemen 

Eigenschappen 
Sentinel R200 is een speciaal geformuleerd, matig 
alkalisch product ontworpen voor gebruik als 
reinigingsmiddel voor de circuits van 
verwarmingssystemen op zonne-energie die 
vlakkeplaat- of vacuümbuiscollectoren bevatten. 

De thermische vloeistoffen die gebruikt worden in 
verwarmingssystemen op zonne-energie kunnen in 
kwaliteit achteruitgaan in de loop van de tijd wegens 
de langdurige blootstelling aan hoge temperaturen. 

Dit degradatieproces, dat tot uiting komt in de 
verdonkerende vloeistof, vermindert niet alleen de 
levensduur van de thermische vloeistof, maar heeft 
ook de volgende negatieve gevolgen voor de werking 
van het systeem: 

• De kleur verandert en de viscositeit neemt toe 
• De vloeistof wordt dikker en vaste stoffen 

slaan neer waardoor verstoppingen ontstaan 
• Verkleinde diameter van de buizen 
• Het vriespunt stijgt 
• De pH daalt 
• De aangetaste vloeistof heeft een 

verminderde capaciteit om warmte over te 
dragen 

Om de efficiënte werking van het 
verwarmingssysteem op zonne-energie weer tot stand 
te brengen, is het noodzakelijk de aangetaste 
thermische vloeistof te laten wegvloeien, het systeem 

te reinigen om alle slib, neerslagen of verstoppingen 
te verwijderen, en het systeem opnieuw te vullen met 
Sentinel R100 – een thermische vloeistof die speciaal 
geformuleerd is om thermische aantasting te 
weerstaan en zo de levensduur van de vloeistof te 
verlengen. 

Beschrijving en gebruik 
Sentinel R200 bevat specifieke dispergerende 
middelen die ontworpen zijn om neerslagen en slib te 
verwijderen uit verwarmingssystemen op zonne-
energie. 

Sentinel R200 wordt met een spoeleenheid op 
kamertemperatuur door het hele verwarmingssysteem 
gepompt gedurende ongeveer 20 minuten. Zo wordt 
al het slib en worden alle neerslagen of verstoppingen 
veroorzaakt door aangetaste thermische vloeistof 
verwijderd. Voor systemen met neerslagen die op de 
oppervlakken zijn vastgebakken, kan het noodzakelijk 
zijn om de reinigingstemperatuur te verhogen om een 
effectieve reiniging te verzekeren. 

Richtlijnen voor het gebruik van Sentinel R200 vindt u 
in de Technische Steekkaart “Sentinel R200 Solar 
Systeem Reiniger – Richtlijnen voor Toepassing”. 
Deze steekkaart is verkrijgbaar via www.sentinel-
solutions.net of rechtstreeks te krijgen bij Sentinel 
Performance Solutions Ltd. 

Chemische samenstelling 
• Voorkomen:  doorzichtige, kleurloze vloeistof 
• Relatieve dichtheid (20°C):  ~1,0 g/cm 
• pH:          ~12,9 

Compatibiliteit met andere materialen 
Sentinel R200 tast geen afdichtingsmaterialen aan die 
normaal gebruikt worden in verwarmingssystemen op 
zonne-energie. 

Verpakking 
Sentinel R200 wordt geleverd in plastic 
wegwerpflessen van 10 en 20 liter 

Veiligheidsvoorzorgen 
De informatie op de ommezijde maakt het mogelijk te 
voldoen aan de Voorschriften inzake het beheer van 
voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Het 
veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar. 
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Productinformatie 

Sentinel R200 
Solar Systeem Reiniger voor 
zonnecollectorkringen 

Een alkalische waterige oplossing van organische en anorganische 
verbindingen 

  
Gevaren voor de 
gezondheid 

Geen significant gevaar 

  
Behandeling Vermijd contact met de huid en de ogen. 

Buiten het bereik van kinderen en dieren houden. 
Lege verpakking grondig met water spoelen alvorens weg te werpen. 

  
Opslag Verpakking goed gesloten houden. 

Opslaan in een koele, goed geventileerde zone. 
  
Morsen/lekken Absorberen met inert materiaal en volgens de voorschriften als speciaal 

afval verwerken. 
  
Brand/Explosierisico Niet-ontvlambaar 
  
Eerste hulp bij ongevallen Contact met de huid: 

Onmiddellijk met veel water wassen. 
Onmiddellijk alle vervuilde kleren verwijderen. 
Roep de hulp van een arts in. 
 
Blootstelling van de ogen: 
Onmiddellijk met veel stromend water wassen. 
Roep de hulp van een arts in. 
 
Inslikken: 
De mond met water spoelen. 
HE T SLACHTOFFER NIET DOEN BRAKEN! 
Het advies van een arts vragen. 
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