
Informaţii despre produs

Aditiv pentru etanșarea scurgerilor Sentinel
Aditiv fără clătire pentru etanșarea scurgerilor minore și a garniturilor neetanșe

Aditivul pentru etanșarea scurgerilor Sentinel este ideal pentru etanșarea micilor scurgeri sau a 
garniturilor neetanșe la toate tipurile de încălzire centrală indirectă. 

• Emulsie pe bază de silicon
Localizează și etanșează scurgerile minore.

• Circulă în fluxul din sistem
Ajunge la scurgeri greu de localizat, cum ar fi cele din 
circuitele de încălzire prin pardoseală.

• Se dispersează ușor
Nu va cauza înfundarea sistemului.

A se lăsa  
în apa  

din sistem

Flaconul de 1 l este 
adecvat pentru tratarea 
unui sistem casnic tipic

Disponibil  
în recipiente  

de 1 l

A se doza  
direct în  
sistem
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Sistemul de Sentinel

Protecție pe întreaga durată de viață 
utilă pentru sistemele de încălzire, 
răcire și apă caldă, pe baza procesului 
de bune practici alcătuit din…

CURĂȚARE 
CU SOLUŢIA 
POTRIVITĂ

PROTECȚIE 
CU INHIBITORUL 
DE COROZIUNE 
X100

ÎNTREȚINERE 
PRINTR-O 
TESTARE RAPIDĂ 
ŞI SIMPLĂ



Aplicare
Aditivul pentru etanșarea scurgerilor Sentinel este destinat aplicării interne pentru etanșarea micilor scurgeri și a 
garniturilor neetanșe în toate tipurile de sisteme de încălzire indirectă, inclusiv cele care conțin componente din 
aluminiu. Se formează o etanșare moale, de regulă în decurs de 24 de ore, însă durata va depinde de rata de scurgere 
și de temperatură.

Dozare și debitare
Un litru de aditiv pentru etanșarea scurgerilor Sentinel este suficient pentru tratarea unui sistem casnic tipic, cu 8 
până la 10 calorifere. Pentru sistemele mai mari trebuie utilizați 2 litri de produs. După terminarea dozării, sistemul 
trebuie să fie lăsat să funcționeze normal timp de cel puțin 15 minute, deoarece căldura este benefică.
Sisteme deschise: Dozați produsul prin vasul de expansiune sau printr-un punct ușor accesibil, utilizând un vas  

 de dozare adecvat.
Sisteme închise: Dacă sistemul este gol, adăugați în orice punct convenabil înainte de umplere. 

 Dacă sistemul este plin, utilizați un vas de dozare adecvat pentru a realiza injectarea prin  
 racordul flexibil de umplere sau alt punct de acces.

Proprietăți fizice
Aspect: Emulsie albă
Miros: Slab
Greutate specifică: 1,00 (20 °C)
pH (concentrat): 7 (aproximativ)
Punct de îngheț: 0 °C

Informații privind siguranța
Informațiile furnizate pe pagina următoare atestă conformitatea cu Reglementările privind controlul substanțelor 
periculoase pentru sănătate. O Fișă tehnică de siguranță completă este disponibilă la cerere.

Descriere Aditiv de etanșare pentru scurgeri interne în sistemele de încălzire centrală 
O emulsie apoasă pe bază de silicon.

Manipulare Evitați contactul cu pielea și cu ochii.  
Evitați inhalarea vaporilor. 
Păstrați în locuri inaccesibile copiilor și animalelor.  
Spălați bine recipientul cu apă înainte de eliminare. 

Depozitare Mențineți recipientul bine închis. 
Depozitați într-un loc răcoros, bine aerisit. 

Vărsare Îndepărtați produsul vărsat cu apă din abundență și apoi spălați pentru a elimina produsul. 

Primul ajutor Expunerea pielii:  Spălați imediat cu apă din abundență.  
Dacă apar iritații, solicitați îngrijiri medicale. 

Expunerea ochilor:  Spălați imediat cu jet abundent de apă.  
Ţineți pleoapele depărtate. 
Solicitați îngrijiri medicale.

Înghițire:  Clătiți gura cu apă.  
NU provocați voma!  
Solicitați îngrijiri medicale.

Elemente 
suplimentare

Nu trebuie utilizat în sistemele de apă potabilă.  
Nu este considerat periculos pentru sănătate.  
Neinflamabil.
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