
Vlastnosti produktu

Sentinel X800 Fast Acting Cleaner
Čistící přípravek pro starší systémy s rychlým účinkem

K rychlému vyčistění staršího systému během 1 hodiny od provozních nečistot použijte přípravek 
Sentinel X800 Fast Acting Cleaner.
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• Čisticí prostředek s rychlým působením 
Jedinečná chemická technologie snižuje dobu 
cirkulace na pouhou 1 hodinu a minimalizuje dobu 
strávenou u zákazníka

• Použitelný za studena 
Vhodný pro systémy, které nelze zahřát

• Čisticí prostředek s trojím účinkem 
Rozpouštění rzi; obnova cirkulace systému; snížení 
poruchovosti a prodloužení životnosti

• Vhodný pro tlakové čištění
Vynikající účinek v kombinaci s prostředkem Sentinel
JetFlush Rapid®

Balení o objemu 1 l postačí  
k ošetření typického  
domácího systému

Snadné dávkování 
za pomoci dávkovací 

nádoby 

Page 1 of 2

Vyčištění  
do 1 hodiny

1hr

Ideální v kombinaci 
s prostředkem Sentinel 

JetFlush Rapid®

ČISTĚNÍM 
VHODNÝM 
ČISTICÍM 
PROSTŘEDKEM

OCHRANOU 
POMOCÍ 
PŘÍPRAVKU  
X100 INHIBITOR

PRAVIDELNOU 
KONTROLOU A 
ÚDRŽBOU

Systém Sentinel 

Ochrana topných systémů a 
systémů na ohřev teplé vody 
s využitím dlouhodobých 
zkušeností s...



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

Page 2 of 2 V1. Sept 2017

Použití
Sentinel X800 je výkonný, vysoce aktivní čisticí prostředek pro systémy ústředního vytápění. Při čištění v průběhu běžné cirkulace 
odstraní nánosy oxidů železa z tepelných výměníků, radiátorů a potrubí do jedné hodiny, a to i za studena. Je také vysoce účinný 
v kombinaci se zařízením pro tlakové proplachování systémů. Díky jedinečnému složení působí prostředek Sentinel X800 při 
neutrální hodnotě pH jako dispergační činidlo, což umožňuje vyhnout se problémům, které se vyskytují při použití kyselých 
čisticích přípravků. Přípravek obsahuje také látky, které pomáhají chránit kov před korozí. Prostředek Sentinel X800 je vhodný 
k použití se všemi běžnými kovy a slitinami včetně hliníku.

Způsob aplikace
Litrové balení prostředku Sentinel X800 je dostačující k vyčištění běžného systému s přibližně 8 až 10 topnými tělesy. Pro 
větší systémy je třeba použít 2 litry přípravku. V případě silného znečištění systému se doporučuje vyšší koncentrace, tj. 2 litry 
prostředku Sentinel X800 pro běžný systém. Přípravek však nevyčistí zcela neprůchodné potrubí.

Při aplikaci přípravku Sentinel X800 pomocí zařízení pro tlakové proplachování systému dodržujte pokyny výrobce zařízení. Jinak 
by měl prostředek Sentinel X800 v systému cirkulovat (pokud možno při běžné provozní teplotě) po dobu 1 hodiny, nebo dokud 
nedojde k obnovení uspokojivého výkonu. Přitom musí být všechny ventily otevřené a čerpadlo nastaveno na  maximální výkon. 
V případě potřeby může být přidán do systému až 24 hodin předem.

Tlakové proplachování:  Dodržujte pokyny výrobce zařízení.

Otevřené systémy:  Dávkujte přes napájecí a expanzní nádobu nebo pomocí obtokového dávkovače nebo    
 dávkovací nádoby.

Uzavřené systémy:  Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. 
 Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný   
 přístupový bod.

Fyzikální vlastnosti
Vzhled:  Čirá, žlutá nebo žlutohnědá tekutina 

Zápach:  Mírný

Specifická hmotnost:  1,06 (25 °C)

pH (koncentrát):  6,3 (přibližně)

Bod mrazu:  -8 °C

Bezpečnostní opatření 
Informace uvedené na další straně splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na 
vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní.

Popis Fast Acting Cleaner for domestic central heating systems 
Vodní roztok čisticích látek a protikorozních inhibitorů.

Zdravotní rizika Nepoužívat v systémech s pitnou vodou. Není považováno za zdraví nebezpečné.

Manipulace Běžná chemická manipulace. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné oblečení, 
rukavice a ochranu očí/tváře. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdné nádoby před likvidací rádně 
vymyjte vodou.

Uskladnění Zabraňte zmrznutí produktu. Nádobu uchovávejte pevně zavřenou. Uchovávejte na chladném, dobře 
větraném místě.

Dojde-li k rozlití Rozlitý přípravek nasajte do inertního materiálu a zlikvidujte dle zvláštních nařízení o likvidaci odpadů.

Nebezpečí požáru/
výbuchu

Nehořlavé.

První pomoc Při kontaktu s pokožkou: Odstraňte všechno zasažené oblečení. 
Postižené místo okamžitě omyjte vodou.

Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody po dobu 15 minut.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Postiženou osobu v bezvědomí nebo v křečích nenuťte nic požívat. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení! Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud 
je postižená osoba plně při vědomí, rozřeďte obsah jejího žaludku 3-4 
sklenicemi vody.


