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 Ürün Özellikleri 

Sentinel Rapid-Dose X100 

Merkezi Isıtma Sistemleri için İnhibitör ve Koruyucu 
Özellikleri ve Faydaları 

 Tüm sistemlere hızlı ve kolay ürün ilavesi  

 Suyun çekilmesine, sistem basıncının 
tahliyesine*  veya sistemin soğumasını 
beklemeye gerek yoktur. 

 Yaklaşık 30 saniye içerisinde tam deşarj 

 Kireç ve korozyon oluşumunu efektif bir 
şekilde kontrol altında tutar  

 Kazan  gürültüsünü önlemeye yardımcı 
olur 

 Sistemden gaz çıkışını durdurmaya 
yardımcı olur 

 Alüminyum dahil tüm metaller için 
uygundur  

 Kullanımı kolay ve güvenlidir, karışık 
değildir 

 Yoğunluğu  Sentinel Test Kiti ile veya bir 
iletkenlik ölçme aletiyle kolayca kontrol 
edilir 

Tanımı ve Kullanımı 

Sentinel Rapid-Dose X100, alüminyum bileşen 
içerenler dahil her tür dolaylı ısıtma sisteminde 
korozyonu, kireçlenmeyi, kazan  gürültüsünü ve 
hidrojen gazı çıkışını önlemeye yönelik çok 
amaçlı bir uygulama olarak formüle edilmiştir. 

Sentinel Rapid-Dose X100 hem kireçli hem de 
kireçsiz sularda kullanım için uygundur. 
Formülasyonu hiç bir şekilde toksik değildir. 

Dozajlama  
8 ila 10 radyatör panelinden oluşan tipik ev tipi 
bir sistemde Sentinel Rapid-Dose X100'un bir 
aerosol kutusu yeterlidir. Daha büyük 
sistemlerde iki kutu kullanılmalıdır.  

 

Ürün, özel dozaj konnektörlerinden biri 
kullanılarak uygulanmalıdır ("Hızlı-Doz 

Uygulama Kılavuzu" Teknik Bilgi belgesine 
bakın).  

Ürün ilavesinden sonra tamamen sisteme 
dağıldığından emin olmak için sistemde 
devridaim yaptırılması tavsiye edilir. 

En iyi sonuç için sistem, uygun bir sistem 
temizleyicisi kullanılarak BS7593 uyarınca 
temizlenip yıkanmalıdır (örn. Sentinel  
Rapid-Dose X400). 

Sistem halihazırda ısı değiştiricisindeki kireç 
oluşumu nedeniyle ses yapmaktaysa Sentinel  
Rapid-Dose X200, Sentinel Rapid-Dose X100 
ile birlikte ilave edilmelidir. 

Fiziksel Özellikleri 
 Kokusu:              Hafif 

 Özgül ağırlığı:    1,22 (25°C) 

 pH (konsantrat):     7.0 (25°C) 

 Donma noktası:           -13°C 

Ambalaj 
 400ml  Aerosol kutu 

Güvenlik Tedbirleri 
Kutu basınçlıdır ve konnektöre bağlandığında 
boşalır. Kutuyu yerleştirmeden önce 
konnektörün ısıtma sistemine sağlam bir şekilde 
bağlandığından emin olun. 

Sadece tamamen dolaylı ısıtma sistemlerinde 
kullanın. 

* Sadece sistem basıncını, sadece 2,3 barın 
üzerinde olduğunda basıncı düşürmek gerekir. 

Arka sayfada verilen bilgiler Sağlığa Zararlı 
Maddelerin Denetimi Mevzuatına uyumu sağlar. 
Tam bir Veri Belgesi talep üzerine verilir. 
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 Ürün Özellikleri 

Sentinel Rapid-Dose X100 
Merkezi Isıtma 
Sistemleri için İnhibitör 

İnorganik ve organik korozyon ve kireç önleyiciler için sıvı çözelti. 

  
Sağlık Tehlikeleri İçme suyu sistemlerinde kullanılmaz. 

Sağlığa zararlığı olduğu düşünülmemektedir. 
  
Kullanımı Cilt ve gözlerle temas ettirmekten kaçının. 

Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.  
Sadece talimatlara uygun halde kullanın. 
Kutu basınçlıdır ve konnektöre bağlandığında boşalır.  
Kutuyu yerleştirmeden önce konnektörün ısıtma sistemine sağlam bir 
şekilde bağlandığından emin olun. 
Sadece sistem basıncı 2,3 bar’ın üzerinde olduğunda sistem basıncını 
serbest bırakmak gerekir. 

  
Saklanması Serin, iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. 

Basınçlı kap. Güneş ışığından koruyun ve 50ºC'nin üzerindeki 
sıcaklıklara maruz bırakmayın.  
Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.  

  
Dökülme Dökülürse bol miktarda suyla yıkayın 
  
Yangın/Patlama Riski Yanıcı değildir 
  
İlk Yardım Cilde Temas: 

Derhal bol miktarda suyla yıkayın. 
Tahriş meydana gelirse, doktora görünün. 
 
Göze Temas: 
Derhal akan suyun altında bol bol yıkayın. 
Göz kapaklarınızı birbirinden ayrı tutun. 
Tıbbi yardım arayın. 
 
Yutma: 
Ağzınızı suyla yıkayın. 
Tıbbi yardım arayın. 

  
 


