
Ürün Bilgileri

Sentinel Leak Sealer
Küçük sızıntıların ve damlama yapan bağlantıların yalıtılması için kalıcı 
katkı maddesi

Sentinel Leak Sealer, bütün ısıtma sistemlerindeki küçük sızıntıları ve damlama yapan bağlantıları 
yalıtmak için idealdir. 

• Silikon bazlı emülsiyon
Küçük sızıntıların yerini belirler ve yalıtır.

• Sistem akışı içinde devridaim yapar
Döşeme altındaki ısıtma hatları gibi sistemlerde 
yerinin saptanması zor olan sızıntılara ulaşır.

• Kolayca dağılır
Sistemde tıkanmalara neden olmaz.  

Tipik bir ev sistemi 
için 1 litrelik şişe 

uygundur

Sistem 
suyunda 
bırakın

Uygun dozaj 
aletiyle kolay 

doz ayarı

1 litrelik şişelerde ve 
Rapid-Dose® aerosol 

kutusunda satılmaktadır

UYGUN 
TEMİZLEYİCİ İLE 
TEMİZLEME

X100 
İNHİBİTÖR İLE 
KORUMA

TEST SETİ 
İLE 
TAKİP

Sentinel Sİstem

Ile Ömür Boyu ve 
En İyi Koruma...
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Uygulama
Sentinel Leak Sealer alüminyum bileşenler içeren sistemler de dahil olmak üzere bütün ısıtma sistemlerindeki küçük 
sızıntıları ve damlama yapan bağlantıları yalıtmak için dahili uygulamayla kullanılır. Sızıntı hızına ve sıcaklığa bağlı 
olmak üzere, normal şartlarda 24 saat içinde yumuşak bir yalıtım oluşur.

Doz uygulama ve besleme
1 litrelik Sentinel Leak Sealer, 8-10 radyatör içeren tipik bir ev sistemi için yeterlidir. Daha büyük sistemlerde 2 litre 
uygulanmalıdır. Dozun uygulanmasından sonra sistemin normal şekilde en az 15 dakika çalıştırılması gerekir (ısı 
faydalıdır).
Açık Sistemler: Bypass besleyici ya da uygun bir dozaj aleti kullanarak F&E sarnıcıyla dozlama yapın.
Kapalı Sistemler: Sistem boşsa, doldurmadan önce uygun bir noktadan uygulayın.

 Doluysa doldurma devresi veya başka bir giriş noktası vasıtasıyla içine enjekte etmek için  
 uygun bir dozaj kabı kullanın.

Fiziksel özellikler
Görünüş: Beyaz emülsiyon
Koku: Ha� f
Özgül ağırlık: 1,0 (20°C)
pH (konsantre): 7 (yakl.)
Donma noktası: 0°C

Güvenlik Bilgileri
Aşağıda verilen bilgiler, Sağlık Yönetmelikleri açısından Tehlikeli Olan Maddelerin Kontrolüne ilişkin uyumluluğu 
sağlamaktadır. Talep üzerine Bilgi Güvenlik Formu verilebilir.

Tanım Sistemleri için dahili çatlak giderici
Sıvı silikon bazlı bir emülsiyon.

Taşıma Cilt ve gözlerle temastan kaçının. 
Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun.
Sağlık açısından uyarılar.
İmha etmeden önce boş kabı suyla iyice yıkayın.

Depolama Kabı sıkı bir şekilde kapatın.
Serin ve iyi havalandırılan bir ortamda saklayın.

Döküntü Döküntüyü bol suyla yıkayıp temizleyin.

İlk yardım Deriyle Temas: Hemen bol suyla yıkayıp temizleyin.
Tahriş devam ederse tıbbi yardım isteyin.

Göz Teması: Hemen akan suyun altında yıkayın. 
Göz kapaklarını açık tutun.
Tıbbi yardım isteyin.

Yutma: Ağzınızı suyla çalkalayın.
Kusmayı TETİKLEMEYİN!
Tıbbi yardım isteyin.

Diğer İçme suyu sistemlerinde kullanıma uygun değildir.
Sağlık açısından zararlı değildir.
Yanıcı değildir

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