
Termékjellemzők

Sentinel X400 High Performance Cleaner
Hat hónapnál régebbi rendszerek alapos tisztításához

A fekete (magnetit) iszaplerakódás eltávolításához, a keringés helyreállításához a fűtőtestekben 
és a csövekben, valamint az új elemek beszerelésének előkészítéséhez a főbb kazángyártók 
a régebbi rendszerek tisztításához a Sentinel X400 High Performance Cleaner alkalmazását 
javasolják.

• Kiemelkedő tisztítóhatás
Restores system circulation and system e� ectiveness.

• Hosszú hatástartamú összetétel
Az iszapot akár 3-4 héten át is feloldott állapotban 
tartja, így ideális előadagoláshoz.

• Nagy teljesítményű diszpergálószer
Behatol a rendszerben lerakódott iszapba, leoldja és 
így eltávolíthatóvá teszi azt.

• A kazángyártók ajánlásával
Megfelel a beüzemelési előírásoknak, így minimálisra 
csökken a jótállás elvesztésének kockázata.

 

Minimum 2 
órás tisztítás 

ajánlott

2hr
Az 1 literes palack 
tartalma elegendo 
a tipikus háztartási 

rendszerek kezeléséhez

1 literes, 20 literes 
és Rapid-Dose® 

kiszerelésben kapható

Egyszeru 
adagolás 

adagoló tartállyal
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A Sentinel Rendszer

Élethosszig tartó védelmet biztosít 
fűtési és melegvíz-rendszerek 
számára az optimális eljárás 
alkalmazásával, úgymint...

TISZTÍTÁS 
A MEGFELELŐ 
TISZTÍTÓSZERREL

VÉDELEM 
X100 INHIBITOR 
SEGÍTSÉGÉVEL

ÁLLAPOTMEGŐRZÉS 
TESZTKÉSZLETTEL
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Alkalmazás
A Sentinel X400 összetétele révén hatékonyan tisztítja a szennyeződött, jelentős mennyiségű rozsdaszemcsét 
tartalmazó központifűtés-rendszereket. A Sentinel X400 feloldja a rozsdát a régi, korrodált rendszerekben. Ideális 
megoldást jelent, ha új kazánt vagy szivattyút kell beépíteni egy meglévő rendszerbe, illetve akkor, ha a fűtőtestek 
egyes részei hidegek maradnak, vagy részben elzáródnak az iszaplerakódás miatt. Hála a Sentinel X400 pH-semleges 
összetételének, a termék bármilyen közvetett fűtésrendszernél használható, az alumínium alkatrészeket tartalmazó 
rendszereket is ideértve.

Adagolás
Egy 1 literes palack Sentinel X400 elegendo egy tipikus, kb. 8-10 futotestet tartalmazó rendszer tisztításához. A 
nagyobb rendszerekhez 2 liter termék használandó. Meglévő rendszerek hatékony tisztításához keringessen a 
rendszerben Sentinel X400 tisztító adalékot, lehetőleg normál üzemi hőmérsékleten, miközben az összes szelepet 
megnyitja, a szivattyút pedig a legnagyobb fordulatszámon működteti legalább 2 órán át, illetve addig, amíg a kívánt 
eredményt el nem éri. Erősen szennyezett rendszerek esetén hosszabb ideig (akár 3-4 hétig) tartó keringetés javasolt, 
a termék azonban nem fogja kitisztítani a teljesen eltömődött csöveket. A termék korlátozás nélkül, tetszőleges ideig 
a rendszerben maradhat. Gyorstisztítás is végezhető, ha a Sentinel X400 terméket nagynyomású mosóeszközzel 
használja. Öblítse át a rendszert, majd töltse fel újra és végezze el a kezelést Sentinel X100 Inhibitor vagy Sentinel 
X500 Inhibited Antifreeze adalékanyaggal.
Nyitott rendszerek: Az adagolást betöltő és tágulási tartályon vagy feltöltő csonkon át végezze, vagy használjon  
 megfelelő adagolótartályt.
Zárt rendszerek: Ha a rendszer üres, feltöltés elott töltse be az adalékot egy alkalmas ponton.

 Ha a rendszer fel van töltve, egy megfelelő adagolótartály használatával fecskendezze be az  
 adalékot a feltöltőkörbe, vagy bármely más hozzáférési pontba.

Fizikai tulajdonságok
Megjelenés:             Átlátszó, sárga vagy borostyán árnyalatú folyadék.
Szag:                         Enyhe
Fajsúly:       1,04 (20 °C)
pH (koncentrátum):   7 (kb.)
Fagyáspont:        -8 °C

Biztonsági információk
Az alább található adatok segítenek a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó egészségügyi rendeletek (CSHHR) 
betartásában. Kérésre biztonsági adatlapot biztosítunk.

Description Nagy teljesítményű tisztítószer központifűtés-rendszerekhez 
Szintetikus szerves polimerek és egyéb speciális összetevők vizes oldata.

Kezelés Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 
Gyermekektől és állatoktól távol tartandó. 
Mielott a szemétbe dobja, mossa ki alaposan a kiürült � akont.

Tárolás Tartsa mindig jól lezárva. Gyermekektol és állatoktól távol tartandó.

Kiömlés esetén A kiömlött anyagot bő vízzel mossa fel, és öntse a szennyvízlefolyóba.

Elsosegély Bőrrel való 
érintkezéskor:

Azonnal mossa le bő vízzel.
Ha irritációt tapasztal, forduljon orvoshoz.

Szembe kerüléskor: Azonnal öblítse ki bo folyóvízzel. A szemhéjakat tartsa széthúzva..
Forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat vízzel. NE idézzen elo hányást!
Forduljon orvoshoz.

Egyéb Ivóvíz-rendszerekben nem használható. 
Nem minősül egészségre ártalmas anyagnak. 
Nem gyúlékony.
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