
Karta Produktu

Środek czyszczący Sentinel X400
Skuteczny środek czyszczący do instalacji starszych niż 6 miesięcy

Aby usunąć szlam magnetytowy, przywrócić cyrkulację w grzejnikach i orurowaniu oraz 
przygotować instalację do montażu nowych elementów, czołowi producenci kotłów zalecają 
czyszczenie starszych instalacji za pomocą środka Sentinel X400.

• Wysoka efektywność czyszczenia
Przywraca efektywność i cyrkulację instalacji.

• Formuła o długotrwałym działaniu
Po zastosowaniu szlam unosi się swobodnie przez ok. 
3 tygodnie. Idealny do wstępnego dawkowania.

• Środek czyszczący o wysokiej wydajności
Wnika w szlam, unosi go i umożliwia łatwe usunięcie.

• Zalecany przez producentów kotłów
Spełnia wymagania określone w instrukcji obsługi 
kotła dotyczące uruchomienia, minimalizując ryzyko 
unieważnienia gwarancji na kocioł.
 

1 litrowa butla wystarczy 
do oczyszczenia typowego 

systemu domowego

Dozowany 
bezpośrednio do 

instalacji

Minimalny 
czas płukania 
to 2 godziny

2hr2hr

Dostępne produkty o 
pojemności 1 l, 20 l i 

wersja z pojemnikiem 
Rapid-Dose®
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System Sentinel

Długotrwała ochrona instalacji 
ciepłej wody oraz układów 
grzewczych i chłodzących dzięki 
zastosowaniu najlepszych praktyk...

PŁUCZ 
ODPOWIEDNIM 
ŚRODKIEM 
CZYSZCZĄCYM

CHROŃ  
ZA POMOCĄ 
INHIBITORA  
X100

KONSERWUJ 
ZA POMOCĄ 
ZESTAWU 
TESTOWEGO
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Stosowanie
Sentinel X400 jest przeznaczony do efektywnego czyszczenia istniejących układów centralnego ogrzewania, w których 
występuje znaczna ilość zanieczyszczeń korozyjnych. Sentinel X400 dysperguje stare produkty korozji. Jest to idealny 
środek do użytku przed instalacją nowego kotła lub pompy w instalacji, jeśli w grzejnikach występują zimne obszary lub 
gdy są one częściowo zablokowane nagromadzonym mułem. Sentinel X400 to preparat o neutralnym pH, który można 
stosować we wszystkich rodzajach układów grzewczych z obiegiem pośrednim – również tych, które zawierają elementy 
aluminiowe.

Dozowanie
1 litr środka Sentinel X200 wystarczy do uzdatnienia domowej instalacji grzewczej liczącej od 8 do 10 grzejników (tj. 
instalacji o pojemności 100 l). Larger systems should be dosed with 2 litres. Aby oczyścić istniejącą instalację, środek 
Sentinel X400 powinien cyrkulować w układzie – najlepiej w normalnej temperaturze roboczej, przy wszystkich zaworach 
otwartych i pompie włączonej na maksymalny przepływ, przez co najmniej 2 godziny lub do czasu przywrócenia 
zadowalającej wydajności grzewczej. Jeśli instalacja jest silnie zanieczyszczona, zaleca się dłuższy okres cyrkulacji (około 
3-4 tygodni), jednak produkt nie wyczyści całkowicie zablokowanej rury. Szybkie czyszczenie można przeprowadzić, 
stosując środek Sentinel X400 w połączeniu z urządzeniem do płukania metodą power-flush. Przepłukać układ przed 
napełnieniem i zaaplikowaniem Sentinel X100 Inhibitor.

Systemy otwarte: Dozować produkt przez zbiornik wyrównawczy lub łatwo dostępny punkt dostępu za pomocą  
 odpowiedniego pojemnika dozującego.

Systemy zamknięte:  Gdy system jest pusty, dodac w dowolnym miejscu przed płukaniem. 
 Jeśli układ jest pełny, należy użyć odpowiedniego zbiornika dozującego, aby wstrzyknąć przez  
 pętlę napełniania lub inny punkt dostępu.

Własciwosci fizyczne
Wyglad:             Czyści płyn w kolorze od żółtego do bursztynowego

Zapach:                        Łagodny

Ciezar własciwy:      1,04 (20°C)

pH (stężenie):   7 (około)

Punkt zamarzania:     -8°C

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje podane na odwrocie okreslaja zgodnosc z przepisami dot. kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia 
COSHH. Na zadanie dostepna jest karta charakterystyki bezpieczenstwa.

Opis Bardzo wydajny środek czyszczący do układów centralnego ogrzewania  
Wodny roztwór syntetycznych polimerów organicznych i innych specjalnych składników. 

Postępowanie Unikac kontaktu ze skóra i oczami. Przechowywac poza zasiegiem dzieci oraz zwierzat.  
Przed wyrzuceniem pusty pojemnik nalezy dokładnie przepłukac woda.

Przechowywanie Pojemnik nalezy przechowywac szczelnie zamkniety.  
Przechowywac w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Wyciek Miejsce wycieku spłukać dużą ilością wody i spuścić do kanalizacji.

Pierwsza pomoc Kontakt ze skóra: Obszar kontaktu spłukac bezzwłocznie woda. W przypadku powstania 
podrażnień należy zwrócić się o pomoc medyczną.

Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody. Nie zamykać powiek. 
Bezzwłocznie skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt poprzez 
połknięcie:

Przepłukać usta wodą. NIE prowokowac wymiotów!  
Bezzwłocznie skontaktowac sie z lekarzem.

Dodatkowo Nie stosowac w instalacjach z woda pitna. Produkt nie jest uwazany za grozny dla zdrowia. 
Substancja niepalna.


