
Systém Sentinel
Celoživotná ochrana vykurovacích, 
chladiacich a teplovodných sústav 
pomocou osvedčeného procesu...

ČISTOTA
S VHODNÝM 
ČISTIACIM 
PROSTRIEDKOM

OCHRANA
S INHIBÍTOROM 
X100

ÚDRŽBA
S TESTOVACOU 
SÚPRAVOU
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Fakty o výrobku

Sentinel X800 Cleaner
Rýchly čistiaci prostriedok pre staršie systémy

Na rýchle odstránenie usadenín korózie a vodného kameňa v priebehu 1 hodiny by sa staršie 
systémy mali vyčistiť Sentinel X800 Cleaner, aby sa plne obnovila účinnosť systému.

• Bezkonkurenčná chemická technológia 
skracuje čas cirkulácie na 1 hodinu
Minimalizuje čas strávený na mieste.

• Cielené rozpúšťanie zvyškov korózie
Slúži na obnovu cirkulácie systému, znižuje budúce poruchy 
a zvyšuje prevádzkovú životnosť systému.

• Funguje v studených systémoch
Vhodné na použitie v núdzových systémom, 
kde nie je k dispozícii žiadne teplo.

• Ideálny na výkonné preplachovanie
Výnimočný výkon v spojení s preplachovacími 
zariadeniami.

Na ošetrenie  
bežného domáceho  
systému je vhodná  
fľaša s objemom 1 l

Dávkujte  
priamo  

do systému

Systémy  
dokáže vyčistiť 
za 1 hodinu

1hr1hr

Dostupné  
v balení s  
objemom 1 l
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Aplikácia
Sentinel X800 je výkonné a vysokoaktívne čistiace činidlo na použitie v systémoch ústredného kúrenia. V rámci čistenia 
pri bežnej cirkulácii odstráni z výmenníkov tepla, radiátorov a potrubí už do hodiny usadeniny na báze oxidu železa 
a vápnika. Dokáže to aj v studených systémoch. Zároveň poskytuje výnimočný výkon v spojení s preplachovacími 
zariadeniami. Vďaka jedinečnému zloženiu dokáže Sentinel X800 pôsobiť ako penetračný dispergátor aj pri bežných 
podmienkach pH, čím sa odbúrava potreba čistenia konvenčnými kyselinami, s čím súvisia určité problémy. Zloženie 
disponuje aj činidlami, ktoré pomáhajú chrániť kov pred koróziou. 
Sentinel X800 je vhodný na všetky bežne používané kovy a zliatiny vrátane hliníka.

Dávkovanie
1 liter prípravku Sentinel X800 postačí na vyčistenie bežného domáceho systému pozostávajúceho z 8 až 10 
radiátorových panelov. Vo väčších systémoch je potrebné použiť 2 litre produktu. Ak ide o mimoriadne zanesené 
systémy, odporúča sa použiť vyššiu koncentráciu – 2 litre prípravku Sentinel X800 v bežnom systéme. Produkt 
ale nedokáže vyčistiť úplne upchaté potrubie. V prípade dávkovania produktu Sentinel X800 cez preplachovacie 
zariadenie, dodržiavajte pokyny jeho výrobcu. Ďalším spôsobom je cirkulácia prípravku Sentinel X800, ak je to možné, 
pri bežnej prevádzkovej teplote. Všetky ventily musia byť otvorené a čerpadlo nastavené na maximálny prietok, a to po 
dobu 1 hodiny, prípadne do obnovenia požadovaného výkonu. V prípade potreby možno plniť 24 hodín v predstihu.
Preplachovanie: Dodržiavajte pokyny výrobcu zariadenia.

Fyzikálne vlastnosti
Farba Číry. Jantárová. Žltá
Relatívna hustota 1,06
pH 6,3 (25°C)
Bod tuhnutia -8°C
Zápach Jemná

Bezpečnostné informácie
Nižšie uvedené informácie zabezpečujú súlad s nariadeniami o kontrole látok nebezpečných pre zdravie.  
Úplná karta bezpečnostných údajov je dostupná na požiadanie.

Opis Rýchlo pôsobiaci čistiaci prostriedok pre domáce systémy ústredného kúrenia 
Vodný roztok čistiacich prostriedkov a inhibítorov korózie.

Manipulácia Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Noste individuálne ochranné vybavenie.
Skladovanie Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte v pôvodných 

baleniach. Kontajnery ponechajte uzavreté mimo ich použitia.
Rozliatie Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu. Premiestnite nadbytočný personál. Rozliatu 

tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu. Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky 
odstráňte v autorizovanom stredisku.

Prvá pomoc Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. 
V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom.
Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Po kontakte s 
pokožkou/vlasmi:

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. 
Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Po kontakt s očami: Okamžite umyte veľkým množstvom vody, vrátane oblasti pod viečkami. 
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. 
Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické 
informačné centrum alebo lekára.

https://www.instagram.com/sentinel_uk_insta
https://www.facebook.com/SentinelCPM
https://twitter.com/SentinelHQ
https://www.linkedin.com/company/sentinel-performance-solutions-ltd
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