
Vlastnosti Produktu

Sentinel X400 Rapid-Dose®

Účinný čisticí prostředek pro systémy starší než 6 měsíců

Přední výrobci kotlů doporučují k odstranění magnetitových usazenin, obnovení cirkulace do 
radiátorů a potrubí a pro přípravu k instalaci nových dílů provést vyčistění starších systémů 
výrobkem X400 High Performance Cleaner. V uzavřených soustavách je k aplikaci ideální použít 
výrobek Rapid-Dose.
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• Vysoké čisticí schopnosti  
Obnovuje cirkulaci v systému a účinnost systému.

• Dlouhodobý účinek  
Udrží kaly a usazeniny ve formě suspenze až 3 týdny, 
je ideální pro přípravu před jejich odstraněním.

• Vysoce účinné disperzanty  
Uvolňuje těžko odstranitelné kaly a usazeniny a 
napomáhá tak jejich odstranění ze systému.

• Aplikace do uzavřených systémů během 
30 vteřin 
Ideální pro přípravu před údržbovými pracemi.
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Obsah balení postačí 
k ošetření typického 
domácího systému

K dostání také v 
balení o obsahu 

 1 l a 20 l

Snadné plnění 
uzavřených topných 

systémů 

Minimální 
doba čistění 

2 hodiny

2hr

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...
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Aplikace
Výrobek Sentinel X400 byl vyvinut pro účinné čistění systémů ústředního vytápění zanesených nečistotami 
vzniklými v důsledku koroze i jinými usazeninami a kaly. Použití tohoto výrobku je ideální při instalaci nového kotle 
nebo čerpadla do stávajícího systému nebo tam, kde se na radiátorech vyskytují chladná místa či jsou částečně 
ucpané nahromaděnými usazeninami. Výrobek má nekyselé složení, takže jej lze použít ve všech typech systémů 
ústředního vytápění včetně těch, které obsahují hliníkové komponenty.

Způsob aplikace
Jedno balení výrobku Sentinel X400  postačí k ošetření typického domácího systému s 8 až 10 radiátory. Pro systémy 
většího objemu je nutno použít dvě balení. Výrobek lze aplikovat přes radiátor. Při aplikaci výrobku by měl být tlak v 
systému nižší než 2,3 bar. Nikdy se nepokoušejte plnit do horkého systému. 
 
Při čistění stávajícího systému by měl přípravek Sentinel X400 Rapid-Dose® v systému cirkulovat (pokud možno 
při běžné provozní teplotě) po dobu minimálně dvou hodin, nebo dokud nedojde k obnovení uspokojivého výkonu. 
Přitom musí být všechny ventily otevřené a čerpadlo nastaveno na maximální výkon. U silně zanesených systémů 
se doporučuje delší doba cirkulace (např. až 3 týdny). Přípravek lze bezpečně ponechat v systému po neomezeně 
dlouhou dobu. Před znovunaplněním a přidáním výrobku Sentinel X100 Rapid-Dose® systém propláchněte.

Fyzikální vlastnosti výrobku 
Vzhled:  Mírně zamlžená hnědá tekutina
Specifická hmotnost:  1.08 (25 °C)
pH (koncentrát):   6.2 (přibližná hodnota)
Bod mrazu:  -13 °C
Zápach:  Mírný

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 Vysoce účinný čisticí prostředek pro systémy ústředního vytápění 
Vodní roztok syntetických organických polymerů.

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

Manipulace Zabraňte kontaktu s kůží a očima.  
Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Uskladnění Uchovávejte v chladu a na dobře větraném místě. Nádoba je pod tlakem.  
Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám nad 50 °C.  
Nepropichujte a nevhazujte do ohně, a to ani po spotřebování obsahu.

Rozlití Dojde-li k rozlití, spláchněte přípravek velkým množstvím vody do kanalizace.

Nebezpečí požáru / 
výbuchu

Nehořlavý výrobek.

První pomoc Při kontaktu s kůží: Okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.  
Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody.  
Oční víčka držte rozevřená. 
O dalším postupu se poraďte s lékařem.


