
Informaţii despre produs

Sentinel X100 Inhibitor
Inhibitor pentru sistemele de încălzire și răcire

Pentru a asigura protecție contra coroziunii și calcarului, marii producători de boilere recomandă 
ca, după curățare, în sistemele de încălzire și răcire să se introducă doze de agent de inhibare 
Sentinel X100. 

• Formulă anticoroziune unică, cu multipli 
agenți de inhibare puternici
Protejează toate metalele din sistemele standard 
împotriva coroziunii, fiind deosebit de eficient în 
protejarea aluminiului.

• Agenți multipli de neutralizare a calcarului
Protejează componentele importante, precum 
schimbătoarele de căldură, împotriva formării 
depunerilor de calcar.

• Formulă inteligentă cu stabilizatori de pH
Previne variaţiile de pH, ce pot provoca și accelera 
coroziunea componentelor importante, precum 
schimbătoarele de căldură și caloriferele.

• Recomandat de producătorul boilerului
Respectă cerinţele de dare în exploatare pentru 
a reduce la minimum riscul de anulare a garanţiei 
boilerului.

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

A se lăsa  
în apa  

din sistem

A se doza  
direct în  
sistem
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Sistemul de Sentinel

Protecţie pe întreaga durată de viaţă 
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

Disponibil  
în recipiente de  

1 l, 20 l și Rapid-Dose®



Aplicare
Formula produsului Sentinel X100 a fost concepută drept tratament multifuncţional pentru inhibarea coroziunii, a 
depunerilor, a zgomotului produs de centrală și a formării de hidrogen gazos în toate tipurile de sisteme de încălzire 
centralizată, inclusiv cele care conţin componente din aluminiu. Sentinel X100 este adecvat pentru utilizarea în toate 
tipurile de apă, cu un grad ridicat sau mai scăzut al durităţii. Formula nu este toxică, şi este biodegradabilă.

Dozare
Un litru de Sentinel X100 este suficient pentru tratarea unui sistem casnic tipic, cu 8 până la 10 calorifere, mai exact, 1 
litru de X100 tratează 100 de litri de apă din sistem. Pentru sistemele mai mari trebuie utilizaţi 2 litri de produs. Pentru 
rezultate optime, se vor curăţa și purja sistemele; sistemele noi și cele cu vechime de până la 6 luni, cu Sentinel X300, 
iar sistemele existente, cu Sentinel X400 sau Sentinel X800. Dacă funcţionarea sistemului este deja zgomotoasă ca 
urmare a depunerilor de calcar în schimbătorul de căldură, se va adăuga Sentinel X200 odată cu Sentinel X100.
Sisteme deschise: Dozaţi produsul prin vasul de expansiune sau printr-un punct ușor accesibil și folosiţi un vas  

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

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

Proprietăți fizice
Aspect: Lichid limpede, incolor până la verde deschis sau galben deschis
Greutate specifică: 1,10 (20 °C)
pH (concentrat): 6,5 (aproximativ)
Punct de îngheț: -2.5 °C

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

Descriere Agent inhibitor pentru sistemele de încălzire centralizată  
O soluţie apoasă de inhibitori anorganici și organici ai coroziunii și depunerilor de calcar. 

Manipulare Evitaţi contactul cu pielea și cu ochii.  
Păstraţi în locuri inaccesibile copiilor și animalelor.  
Spălaţi bine recipientul cu apă înainte de eliminare. 

Depozitare Menţineţi recipientul bine închis. 
Depozitaţi într-un loc răcoros, bine aerisit. 

Vărsare Îndepărtaţi produsul vărsat cu apă din abundenţă și apoi spălaţi pentru a elimina produsul. 

Primul ajutor Expunerea pielii:  Spălaţi imediat cu apă din abundenţă.  
Dacă apar iritaţii, solicitaţi îngrijiri medicale. 

Expunerea ochilor:  Spălaţi imediat cu jet abundent de apă.  
Ţineţi pleoapele depărtate.  
Solicitaţi îngrijiri medicale. 

Înghiţire:  Clătiţi gura cu apă.  
NU provocaţi voma!  
Solicitaţi îngrijiri medicale

Elemente 
suplimentare

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