
Aplicare ușoară 
folosind ajutajul de 

pulverizare

Informaţii despre produs

Sentinel HX850™ Cleaner
Redă eficacitatea boilerului, curățând temeinic schimbătoarele de căldură primare

Folosiți Sentinel HX850™ Cleaner pentru a îndepărta rapid depunerile și încrustările dificile de pe 
schimbătoarele de căldură primare și camerele de ardere.

• Produs de curățare acid, cu acțiune 
rapidă și puternică, destinat boilerelor
Curățați unitățile cu încrustări obișnuite în decurs 
de 30 minute, reducând astfel la minimum timpul 
petrecut pe teren pentru vizitele de service.

• Amestec unic de surfactanți și acizi care 
pătrunde în reziduuri și le dizolvă
Îndepărtează toate depunerile dificile întâlnite în mod 
obișnuit, redând eficiența boilerului în majoritatea 
utilizărilor.

• Formulă pe bază de acid slab
Utilizare sigură împreună cu toate materialele 
schimbătorului de căldură: aluminiu, cupru și oțel 
inoxidabil.

• Non-toxic
După curățare, reziduurile pot fi îndepărtate cu 
ușurință și în siguranță, apoi aruncate în canalizare.
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Sistemul de Sentinel

Protecție pe toată durata vieții 
pentru sistemele de încălzire 
şi apă caldă cu cele mai bune 
practici de ...

CURĂȚARE 
CU SOLUŢIA 
POTRIVITĂ

PROTECȚIE 
CU INHIBITORUL 
DE COROZIUNE 
X100

ÎNTREȚINERE 
PRINTR-O 
TESTARE RAPIDĂ 
ŞI SIMPLĂ



Sentinel Performance Solutions Ltd
7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.
Tel: +44 (0) 1928 704 330    www.sentinelprotects.com
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Aplicare - doar pentru uz profesional
Schimbătoarele de căldură primare din boilerele cu condensare alimentate cu gaz pot fi expuse acumulărilor de depuneri 
pe partea cu flacără a aparatului.Astfel, se reduce eficiența transferului de căldură din boiler, crescându-se consumul de 
gaz și facturile la energie.

Sentinel HX850™ este un produs de curățare cu acțiune rapidă și puternică, destinat boilerelor, care îndepărtează 
depunerile și încrustările dificile, redând eficiența deplină. Sentinel HX850 este adecvat pentru utilizare pe schimbătoare 
de căldură din aluminiu, cupru și oțel inoxidabil.

Instrucțiuni de utilizare: Purtați mănuși și ochelari corespunzători înainte de a începe procesul de curățare, pentru a vă proteja 
de contactul cu pielea și ochii. Produsul de curățare este gata de utilizare, nefiind necesară diluarea.

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și, dacă a fost utilizat recent, lăsați camera de încălzire să se răcească sub 30 °C.

2. Dacă este posibil, îndepărtați arzătorul din schimbătorul de căldură sau asigurați-vă că acesta este protejat de 
pulverizarea cu aplicatorul chimic. 

3. Îndepărtați orice depunere mai puțin persistentă de pe suprafața schimbătorului de căldură folosind o perie 
corespunzătoare cu peri moi.

4. Aplicați produsul de curățare, ținând ajutajul de pulverizare la aproximativ 10 cm distanță de suprafață. Asigurați-vă că 
folosiți suficient lichid pentru a acoperi toate suprafețele contaminate.

5. Permiteți o perioadă de contact cu lichidul de curățare de 15 minute.

6. Lichidul de curățare nu trebuie lăsat să se usuce, prin urmare trebuie să se adauge cantități mici suplimentare dacă 
este necesar.

7. Curățarea se poate face cu o perie, pentru a îndepărta depunerile mai dificile rămase pe suprafața schimbătorului de 
căldură.

8. Suprafața tratată trebuie clătită/purjată temeinic cu apă curată pentru a îndepărta și neutraliza orice reziduuri de 
produs de curățare.

9. Asigurați-vă că suprafețele sunt cât mai uscate posibil înainte de a reasambla camera de încălzire.

10. Toate reziduurile chimice/contaminate trebuie eliminate conform reglementărilor locale..

Proprietăți fizice
Aspect:  Lichid limpede, de culoare galben pal

pH (25 °C):   0,89

Greutate specifică (25 ºC): 1,142

Informații privind siguranța
O fișă cu date de securitate completă este disponibilă la cerere.

Descriere Produs de curățare pentru schimbătoare de căldură primare  
O soluție acidă apoasă pe bază de acizi și surfactanți.

Conține Acid fosforos și acid metansulfonic. Acid fosforos <5%. 
Surfactanți neionici 5%. Surfactanți amfoterici <5%.

Pericole pentru sănătate Provoacă arsuri severe pe piele și leziuni severe ale ochilor.

Manipulare Dacă este nevoie de asistență medicală, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/
echipament de protecție pentru ochi/echipament de protecție pentru față.

Depozitare Depozitați sub cheie.

Eliminare Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/naționale.

Primul ajutor Înghițire: Clătiți gura. NU induceți voma.

Expunerea pielii/părului: Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu 
apă (sau sub duș). Solicitați imediat asistență/îngrijire medicală.

Expunerea ochilor: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele 
de contact dacă există și dacă le puteți îndepărta cu ușurință. 
Continuați să clătiți.
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