
Sentinel X400 Rapid-Dose®

Agent de curățare complet pentru sisteme mai vechi de șase luni

Pentru a elimina sedimentele de magnetită, pentru a restabili circulația în calorifere și țevi și pentru 
a pregăti sistemul pentru instalarea de noi componente, marii producători de centrale termice 
recomandă ca sistemele mai vechi să fie curățate cu Sentinel X400 High Performance Cleaner. În 
cazul sistemelor sub presiune, metoda ideală de dozare este Rapid-Dose.
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Conținutul dozei este 
adecvat pentru tratarea 
sistemelor rezidențiale 

standard

Disponibil și în 
recipiente de 1 și 20 

de litri

Se dozează cu 
ușurință în sistemele 

sub presiune 

Curățare 
minim  
2 ore

2hr

Informaţii despre produs

• Putere mare de curățare  
Restabilește circulația și eficiența sistemului.

• Agenți de dispersare de înaltă 
performanță  
Pătrund în sedimentele persistente și le desprind 
pentru a facilita eliminarea din sistem.

• Formulă cu efect de durată  
Menține sedimentele în suspensie timp de 3 săptămâni, 
ideal pentru predozare.

• Dozare în 30 de secunde în sistemele sub 
presiune 
Adecvat pentru aplicarea în cadrul intervențiilor de 
service.
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Sistemul de Sentinel

Protecție pe toată durata vieții 
pentru sistemele de încălzire 
şi apă caldă cu cele mai bune 
practici de ...

CURĂȚARE 
CU SOLUŢIA 
POTRIVITĂ

PROTECȚIE 
CU INHIBITORUL 
DE COROZIUNE 
X100

ÎNTREȚINERE 
PRINTR-O 
TESTARE RAPIDĂ 
ŞI SIMPLĂ
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Aplicare
Formula produsului Sentinel X400 a fost concepută pentru curățarea eficientă a sistemelor de încălzire colmatate 
care pot conține reziduuri atribuite coroziunii și alte sedimente. Este ideal pentru utilizarea în situațiile în care este 
necesară înlocuirea centralei termice sau a pompei, precum şi în situațiile în care caloriferele prezintă zone reci sau 
sunt parțial blocate din cauza acumulării de sedimente. Formula produsului este non-acidă, astfel încât acesta poate 
fi utilizat în toate tipurile de sisteme de încălzire centralizată, inclusiv cele care conțin componente din aluminiu.

Dozare
Un tub de Sentinel X400 este suficient pentru curățarea unui sistem rezidențial standard, cu 8 până la 10 calorifere. Pentru 
sistemele mai mari sunt necesare două tuburi. Produsul poate fi aplicat foarte uşor pe la aerisitorul unui radiator. Presiunea 
din sistem trebuie să fie mai mică de 2,3 bari în momentul introducerii produsului. Nu încercați niciodată să utilizați produsul 
într-un sistem în care agentul termic este foarte fierbinte. Pentru a curăța un sistem existent, Sentinel X400 Rapid-Dose® 
trebuie circulat, preferabil la temperatura de funcționare normală, cu toate robinetele deschise și cu pompa reglată 
pentru debit maxim timp de cel puțin 2 ore sau până când se restabilește funcționarea satisfăcătoare. Atunci când 
sistemele sunt puternic colmatate, este recomandată o perioadă mai lungă de circulație (3-4 hafta). Perioada de timp 
în care produsul poate fi lăsat în siguranță în sistem este nelimitată. Spălați sistemul înainte de a-l reumple și a-l doza 
cu agentul de inhibare Sentinel X100 Rapid-Dose®.

Proprietăți fizice 
Aspect: Lichid brun uşor încețoşat 
Greutate specifică:  1,08 (20 °C)
pH (concentrat):   6,4 (aproximativ)
Punct de îngheț:  -13 °C
Miros:  Slab

Măsuri de siguranță 
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 Agent de curățare de înaltă performanță pentru sistemele de încălzire centrală  
O soluție apoasă de polimeri organici sintetici.

Pericole pentru 
sănătate

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

Manipulare Evitați contactul cu pielea și cu ochii.  
Păstrați în locuri inaccesibile copiilor și animalelor.

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.

Riscuri de incendiu/
explozie

Neinflamabil

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.


