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 Ürün Özellikleri 

Sentinel Rapid-Dose X400 
Isıtma Sistemleri İçin Tortu Giderici ve Temizleyici 

Özellikleri ve Faydaları 

 Tüm sistemlere hızlı ve kolay  ilave edilmesi 

 Suyun çekilmesine, sistem basıncının 

tahliyesine* veya sistemin soğumasını 

beklemeye gerek yoktur 

 Yaklaşık 30 saniye içerisinde tam  uygulama 

 Alüminyum dahil tüm metaller için uygundur 

 Kullanımı kolay ve güvenlidir, zor değildir 

 Nötr pH 

 Herhangi bir nötralizasyon işlemine gerek 
yoktur 

 Sızıntı riski olmaksızın temizler 

 Dolaşımın düzelmesine yardımcı olur 

Tanımı ve Kullanımı 

Sentinel Rapid-Dose X400, pas birikintileri ve 
diğer tortuları içeren mevcutısıtma sistemlerinin 
etkin temizlenmesi için formüle edilmiştir. 

Sentinel Rapid-Dose X400, eski pas ürünlerini 
dağıtır. Özellikle mevcut bir sisteme yeni bir  
kombi veya pompa eklendiği veya soğuk 
bölgeleri bulunan veya tortu oluşumu nedeniyle 
kısmen tıkanmış olan radyatörlerde kullanım 
açısından idealdir. 

Bu ürün, her türden alüminyum bileşenler içeren 
dolaylı ısıtma sistemlerinde kullanılabilen ve asit 
içermeyen bir formüle sahiptir. 

Dozajlama 
8 ila 10 radyatör panelinden oluşan tipik ev tipi 
bir sistemi temizlemek için Sentinel Rapid-Dose 
X400'ün bir aerosol kutusu yeterlidir.  

Daha büyük sistemlerde iki kutu kullanılmalıdır. 
Ürün, özel dozaj  bağlantılarından biri 
kullanılarak uygulanmalıdır ("Hızlı-DozUygulama 
Kılavuzu" Teknik Bilgi belgesine bakın). 

 

Mevcut bir sistemi BS7593 uyarınca temizlemek 
için, Sentinel Rapid-Dose X400 tercihen normal 
çalışma sıcaklığında tüm valfler açık şekilde 
dolaştırılmalıdır ve minimum 2 saat boyunca 
veya tatmin edici performans yeniden elde 
edilene kadar maksimum akışla  
döndürülmelidir.Çok kötü tıkanmış sistemlerde, 
daha uzun dolaşım süreleri (örn. 4 haftaya 
kadar) önerilir, fakat ürün tamamen tıkanmış bir 
boruyu açamaz. Ürünün sistemde güvenle 
bırakılabileceği süre için herhangi bir sınırlama 
yoktur. Sentinel Rapid-Dose X400’ün, elektrikli 
bir temizleme cihazıyla birlikte kullanılırsa hızlı 
bir temizleme yapılabilir. 

Sentinel Rapid-Dose X100 inhibitör 
doldurulmadan ve uygulanmadan önce sistemi 
temizleyin. 

Fiziksel Özellikler 

 Koku:                                       Hafif    

 Özgül ağırlık:           1.06 (yaklaşık)(20 ºC) 

 pH (özüt):                             6.4 (yaklaşık) 

 Donma Noktası:                                 -1ºC 

Ambalaj 

 400ml Aerosol kutu 

Güvenlik Tedbirleri 
Kutu basınçlıdır ve  bağlantılarbağlandığında 
boşalır. Kutuyu yerleştirmeden önce  
bağlantınınısıtma sistemine sağlam bir şekilde 
bağlandığından emin olun. 

Sadece tamamen dolaylı ısıtma sistemlerinde 
kullanın.  

* sistem basıncını, sadece 2,3 bar’ın üzerinde 
olduğunda serbest bırakmak gerekir.
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 Ürün Özellikleri 
 

Sentinel Rapid-Dose X400 
Merkezi Isıtma Sistemleri için Sistem 
Geri Yükleyici 

Sentetik organik polimerlerin sulu bir çözeltisi. 

  
Sağlık Tehlikeleri İçme suyu sistemlerinde kullanılmaz. 

Sağlığa zararlığı olduğu düşünülmemektedir. 
  
Kullanımı Cilt ve gözle teması önleyin. 

Çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde 
tutun. 
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 alın. 
 
Yutma: 
Bol miktarda su için. 
Tıbbi yardım alın. 

 

 


