
Ürün Bilgileri

Sentinel X800 Fast Acting Cleaner
Eski sistemler için hızlı temizleyici

Bir saat kadar kısa bir süre içerisinde korozyon birikintilerini hızlı bir şekilde temizlemek ve sistem 
verimliliğini tam olarak eski haline getirmek için eski sistemlerin Sentinel X800 Fast Acting Cleaner 
ile temizlenmesi gerekmektedir.

• Benzersiz kimyasal teknoloji, dolaşım 
süresini yalnızca bir saate indirir 
Sahadaki süreyi azaltır.

• Korozyon kalıntılarının hede� i çözünmesi 
Sistem devrini eski haline getirir ve ileride 
gerçekleşebilecek arızaları azaltıp sistem ömrünü 
uzatır.

• Soğuk sistemde çalışır 
Isının mevcut olmadığı sıkıntılı sistemler için 
uygundur.

• Güçlü yıkama için idealdir
Sentinel Jet� ush Rapid® ile beraber kullanımda 
mükemmel performans.

Normal bir ev sistemi 
için 1 litrelik şişe 

yeterlidir

1 
saatte 

temizlik

1hr

Sentinel JetFlush 
Rapid® ile ideal 

kullanım
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UYGUN 
TEMİZLEYİCİ İLE 
TEMİZLEME

X100 
İNHİBİTÖR İLE 
KORUMA

TEST SETİ 
İLE 
TAKİP

Sentinel Sİstem

Ile Ömür Boyu ve 
En İyi Koruma...

1 litrelik, 20 litrelik 
ve Rapid-Dose® 
olarak da satılır
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Uygulama
Sentinel X800, merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılmak için tasarlanmış güçlü ve yüksek etkinliğe sahip bir temizlik maddesidir. 
Normal dolaşımlı temizlik sırasında bir saat kadar kısa bir süre içerisinde soğuk sistemlerde bile ısı eşanjörlerinde, radyatörlerde 
ve boru sistemlerinde birikmiş olan demir oksidi temizler. Ayrıca, Sentinel Jet� ush Rapid® gibi güçlü yıkama makinesiyle beraber 
mükemmel performans sunar. Sentinel X800, benzersiz bileşeni sayesinde doğal pH koşulları altında nüfuz edici dağıtıcı madde 
olarak harekete geçerek genel asitler kullanılarak yapılan temizlik ihtiyacını ve bunlarla ilişkili ortaya çıkan sorunları ortadan 
kaldırır. Formülasyon ayrıca metali korozyondan korumak için çeşitli maddeler içerir. Sentinel X800, sıklıkla görülen metaller ve 
alüminyum da dahil olmak üzere alaşımlarla kullanım için uygundur.

Kullanım
Bir litrelik Sentinel X800 şişesi, 8 ila 10 radyatör panelinden oluşan standart bir sistemi temizlemek için yeterlidir. Daha büyük 
sistemler için 2 litrelik ürünler kullanılmalıdır. Sistemlerin daha sıkıntılı olduğu durumlarda daha yüksek bir konsantrasyon önerilir; 
yani standart bir sistemde 2 litrelik Sentinel X800 kullanılmalııdır, buna rağmen ürün, tamamen tıkanmış olan bir boruyu açmaz. 
Sentinel X800’ün güçlü yıkama ekipmanıyla uygulandığı durumlarda, makine üreticisinin talimatlarını takip edin. Alternatif olarak 
Sentinel X800›ün dolaşımı tercihen normal çalışma sıcaklığında yapılmalıdır; bütün val� er açık olmalı ve pompa bir saat boyunca 
ya da istenilen performans elde edilene kadar maksimum akış moduna getirilmelidir. Gerektiğinde 24 saat öncesinden dozaj 
ayarlanabilir.

Güçlü Yıkama:  Makine üreticisinin talimatlarını takip edin.

Açık Sistemler:  Bypass besleyici ya da uygun bir dozaj aleti kullanarak F&E sarnıcıyla dozlama yapın.

Kapalı Sistemler:  Doluysa doldurma devresi veya başka bir giriş noktası vasıtasıyla içine enjekte etmek için uygun bir  
 dozaj kabı kullanın..

Fiziksel Özellikler
Görünüm:  Açık, sarı veya amber renkli çözelti 

Koku:  Ha� f

Özgül ağırlık:  1,06 (25°C)

pH (konsantre):  6,3 (yakl.)

Donma noktası:  -8°C

Güvenlik Bilgileri
Aşağıda verilen bilgiler, Sağlık Yönetmelikleri açısından Tehlikeli Olan Maddelerin Kontrolüne ilişkin uyumluluğu sağlamaktadır.
Talep üzerine tüm Malzeme Güvenlik Bilgi Formu verilebilir. 

Tanım İç merkezi ısıtma sistemleri için Hızlı Etki Gösteren Temizleyici
Bir temizlik maddesi ve korozyon inhibitörü çözeltisi

Taşıma Normal kimyasal taşıma. Cilt ve gözlerle temastan kaçının. 
Uygun koruyucu giysiler, eldivenler ve göz/yüz koruması kullanın. 
Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. 
Bertaraf etmeden önce boş kabı suyla tümüyle yıkayın.

Depolama Dondurmayın. Kabı sıkı bir şekilde kapatın. 
Serin, iyi havalandırılan bir ortamda saklayın.

Döküntü İnert malzemeyle emdirin ve Özel Atık Yönetmeliklerine göre bertaraf edin.

İlk yardım Deri teması: Bütün kontamine giysileri çıkarın. 
Maruz kalan alanı derhal suyla yıkayın.

Göz Teması: Derhal 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın. 
Tıbbi yardım isteyin.

Yutma: Baygın veya çırpınan hastaya ağız yoluyla bir şey yutturmayın. 
Kusmayı TETİKLEMEYİN! 
Hastanın bilinci yerindeyse, 3-4 bardak suyla midenin içindekileri sulandırın. 
Tıbbi yardım isteyin.

Diğer İçme suyu sistemlerinde kullanıma uygun değildir.
Sağlık açısından zararlı değildir.
Yanıcı değildir.


