
Karta Produktu 

Sentinel X400 Rapid-Dose®

Środek czyszczący dla instalacji starszych niż sześć miesięcy

W celu usunięcia nagromadzonego szlamu, przywrócenia normalnego obiegu i wymiany ciepła 
w rurach i grzejnikach oraz przygotowania instalacji do wprowadzenia nowych komponentów, 
najwięksi producenci kotłów zalecają czyszczenie starszych instalacji za pomocą środka Sentinel 
X400 High Performance Cleaner. W przypadku systemów zamkniętych idealną metodą stosowania 
jest używanie Rapid-Dose.
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• Wysoka efektywność czyszczenia 
Przywraca efektywność i cyrkulację instalacji.

• Formuła o długotrwałym działaniu  
Po zastosowaniu szlam unosi się swobodnie przez  
ok. 3 tygodnie. Idealny do wstępnego dawkowania.

• Środek czyszczący o wysokiej wydajności 
Wnika w szlam, unosi go i umożliwia łatwe usunięcie.

• Wprowadzenie odpowiedniej dawki do 
układu w 30 sekund  
Nadaje się do stosowania w przypadku awarii i do 
konserwacji instalacji.
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Zawartość pojemnika 
to ilość odpowiednia 

do czyszczenia typowej 
instalacji grzewczej

Dostępny także w 
pojemnikach  

1 l i 20 l

Łatwe dozowanie 
w systemach 
zamkniętych

Minimalny czas 
płukania to 
2 godziny

2hr

System Sentinel

Długotrwała ochrona 
instalacji grzewczych,  
dzięki zastosowaniu 
najlepszych praktyk...

PŁUCZ 
ODPOWIEDNIM 
ŚRODKIEM 
CZYSZCZĄCYM

CHROŃ  
ZA POMOCĄ 
INHIBITORA  
X100

KONSERWUJ 
ZA POMOCĄ 
ZESTAWU 
TESTOWEGO
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Stosowanie
Sentinel X400 jest środkiem przeznaczonym do czyszczenia starszych instalacji centralnego ogrzewania, które 
mogą zawierać szlam oraz zanieczyszczenia powstałe w wyniku korozji. Jest to idealny środek do użytku przed 
instalacją nowego kotła lub pompy w instalacji, jeśli w grzejnikach występują zimne obszary lub gdy są one 
częściowo zablokowane nagromadzonym mułem. Produkt jest związkiem bezkwasowym, co umożliwia stosowanie 
go we wszystkich instalacjach centralnego ogrzewania, w tym zawierających aluminiowe komponenty.

Dozowanie
Jedna puszka Sentinel X400  wystarcza do oczyszczenia typowej domowej instalacji grzewczej zawierającej od 8 
do 10 grzejników. W przypadku dużych instalacji należy użyć dwóch puszek. Produkt ten może być wprowadzany 
poprzez grzejnik. Podczas stosowania w instalacji powinno panować ciśnienie mniejsze niż 2,3 bara. Nigdy nie należy 
wprowadzać dawki do rozgrzanej instalacji. 
W celu oczyszczenia istniejącej instalacji należy wprowadzić do cyrkulacji środek Sentinel X400 Rapid-Dose®. Zwykle 
należy zastosować go w normalnej temperaturze działania instalacji, przy otwartych zaworach oraz pompie włączonej 
na maksymalne ustawienia. Cyrkulację środka utrzymywać przez minimum 2 godziny, do przywrócenia optymalnej 
wydajności instalacji. W przypadku mocno wyeksploatowanych instalacji, zaleca się wydłużenie okresu cyrkulacji (np. 
do 3 tygodni). Produkt nie ma maksymalnego czasu, w którym należy pozostawić go w instalacji. Przed ponownym 
napełnieniem instalacji środkiem Sentinel X100 Rapid-Dose® należy ją przepłukać.

Właściwości fizyczne 
Wygląd:   Lekko mętny brązowy płyn
Ciężar właściwy:   1,08 g/ml (25°C)
pH ((koncentrat):    6,2 (ok.)
Temperatura krzepnięcia:  -13°C
Zapach:   Łagodny

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dostępne na odwrocie dotyczą zgodności z przepisami o kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia 
(COSHH). Pełna karta produktu jest dostępna na żądanie.

Opis Środek czyszczący o wysokiej wydajności do instalacji centralnego ogrzewania. 
Roztwór wodny syntetycznych polimerów organicznych.

Zagrożenie dla zdrowia Nie stosować w instalacjach z wodą pitną.  
Produkt nie jest uważany za groźny dla zdrowia.

Postępowanie Unikać kontaktu z oczami i skórą.  
Przechowywać poza zasięgiem zwierząt i dzieci.

Przechowywanie Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty.  
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Wycieki Miejsce wycieku spłukać dużą ilością wody i spuścić do kanalizacji.

Zagrożenie pożarem/
wybuchem

Substancja niepalna.

Pierwsza pomoc Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku powstania 
podrażnień należy zwrócić się po pomoc medyczną.

Kontakt z oczami: Natychmiast spłukać dużą ilością bieżącej wody.  
Nie zamykać powiek.  
Zwrócić się po pomoc medyczną.

Kontakt poprzez 
połknięcie: 

Przepłukać usta wodą.  
NIE wywoływać wymiotów.  
Zwrócić się po pomoc medyczną.


