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Productinformatie 

Sentinel X400 
Systeem Vernieuwer voor het reinigen van cv-installaties 
Kenmerken & voordelen 

• Verwijdert bezinksel doeltreffend uit 
radiatoren 

• Helpt de circulatie herstellen  
• Herstelt het rendement van de installatie 
• Geschikt voor alle metalen, ook voor 

aluminium 
• Gemakkelijk te hanteren 
• Neutrale pH – er is geen 

neutralisatieprocedure vereist 
• Gefabriceerd binnen een kwaliteitssysteem 

conform ISO9001 

Toepassing 
Sentinel X400 is een doeltreffend reinigingsmiddel 
waarvan de formule geschikt is voor centrale 
verwarmingssystemen waarin zich een aanzienlijke 
hoeveelheid corrosieresten bevinden. 

Sentinel X400 dispergeert oude corrosieproducten. 
Het is ideaal dit product te gebruiken op het 
moment dat een nieuwe ketel of pomp in een 
bestaand systeem moet worden geïnstalleerd, of bij 
radiatoren met koude zones of die gedeeltelijk 
geblokkeerd worden door slibvorming. 

Sentinel X400 is een niet-zure formule die gebruikt 
kan worden in alle types verwarmingssystemen met 
indirete verwarming, inclusief die welke aluminium 
onderdelen bevatten. 

Dosering & toevoer 
Sentinel X400 moet worden toegevoegd naar rato 
van 1% van de systeeminhoud, d.w.z. 1 liter per 
100 liter systeemwater. Voor grotere systemen is 
twee liter nodig. 

Bij het opzuiveren van een bestaand systeem moet 
Sentinel X400 worden rondgepompt met alle 
kranen open en met de circulatiepomp ingesteld op 
een zo hoog mogelijk debiet, en dit gedurende een 
periode van ten minste twee uur of tot de installatie 
weer naar behoren werkt. Bij voorkeur moet het 
water in de installatie daarbij worden verwarmd tot 
de normale bedrijfstemperatuur. Snelle reiniging 
kan worden uitgevoerd als Sentinel X 400 wordt 
gebruikt in combinatie met een krachtig 
gemotoriseerd spoelsysteem.  

Vooraleer het systeem opnieuw gevuld wordt of 
met corrosiewerend beschermingsmiddel Sentinel 
X100 of beschermend antivries Sentinel X500 
wordt behandeld, moet het worden gespoeld. 

Afgedichte systemen: Als de installatie leeg is, kan 
men het product toevoegen via eender welke 
geschikt punt. Bij een gevulde installatie moet men 
gebruik maken van het Sentinel Dosing Vessel 
(doseercontainer) om het product te injecteren via 
het vulcircuit of een ander geschikt punt. 

Fysische eigenschappen 
• Voorkomen:   Heldere gelige vloeistof 
• Geur:        Mild 
• Relatieve dichtheid:         1,04 (20°C) 
• pH (concentraat):       7 (benaderend) 
• Vriespunt:       -8°C  

Verpakking 
• fles van 1 liter 
• cubitainer van 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. Een 
compleet veiligheidsinformatieblad is op aanvraag 
verkrijgbaar. 
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Sentinel X400 
Systeem Vernieuwer 
voor het opzuiveren van 
cv-installaties 

Waterige oplossing van synthetische organische polymeren. 

  
Gevaren voor de 
gezondheid 

Niet voor gebruik in drinkwatersystemen. 
Wordt als onschadelijk voor de gezondheid beschouwd. 

  
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 Morsen/lekken met veel water wegspoelen en in de riolering laten 

lopen. 
  
Brand/Explosierisico Niet-ontvlambaar 
  
Eerste hulp bij 
ongevallen 

Contact met de huid: 
Onmiddellijk met veel water wassen. 
Bij irritatie de hulp van een arts inroepen. 
 
Blootstelling van de ogen: 
Onmiddellijk met veel stromend water wassen. 
Houd de oogleden van elkaar. 
Roep de hulp van een arts in. 
 
Inslikken: 
Veel water te drinken geven. 
HE T SLACHTOFFER NIET DOEN BRAKEN! 
Roep de hulp van een arts in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sentinel Performance Solutions Ltd  
7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS,  
United Kingdom. 
Tel: +44 (0) 1928 704 330   www.sentinelprotects.com/nl 
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