
Ürün Bilgileri

Sentinel X400 Rapid-Dose™

Altı aydan daha eski sistemler için detaylı temizleyici

Oluşan manyetit tortuyu temizlemek, radyatör ve boru tesisatına su akışını yeniden sağlamak 
ve sistemi yeni bileşen kurulumuna hazırlamak için, önde gelen kazan üreticileri eski sistemlerin 
Sentinel X400 Yüksek Performanslı Temizleyici ile temizlenmesini öneriyor. Basınçlı sistemler için 
ideal doz uygulama yöntemi Rapid-Dose’dur.

• Yüksek temizleme gücü  
Sistem sirkülasyonunu ve sistem verimliliğini 
iyileştirir.

• Uzun süre etkili formül 
Tortuları 3 haftaya kadar askıya alır, önceden 
dozlama için idealdir.

• Yüksek performanslı dağıtıcı  
İnatçı tortuların içine işleyip onları yerinden 
sökerek sistemden atılmaya hazır hale getirir.

• Basınçlı sistemlerde 30 saniyede uygulama 
Servis yapılmadan önce dozlama için idealdir.

1 tüp, tipik bir 
konut sistemi için 

yeterlidir

1 ve 20 litrelik 
kutularda da 

satılır

En az  
2 saat 

uygulanmalıdır

2hr

Basınçlı 
sistemlere 

kolayca uygulanır 
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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...
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Uygulama
Sentinel X400 pas kalıntısı veya diğer tortuları içeren ve tıkanmış ısıtma sistemlerinin etkili bir şekilde temizlenmesi için 
formüle edilmiştir. Mevcut bir sisteme yeni bir cihaz ya da pompanın takıldığı durumlarda veya tortu birikmesi nedeniyle 
radyatörlerin bir kısmının soğuk kalması veya tıkanması gibi durumlarda kullanım için idealdir. Bu ürün, asit içermeyen 
formülü ile alüminyum bileşenler içeren sistemler de dahil olmak üzere bütün ısıtma sistemlerinde kullanılabilir.

Doz uygulama
Bir tüp Sentinel X400, 8-10 radyatörden oluşan içeren tipik ev sistemleri için yeterlidir. Daha büyük sistemlere 2 tüp 
uygulanmalıdır. Ürün radyatörden de uygulanabilir. Ürün uygulanırken sistem basıncının 2,3 bar değerinden düşük 
olması gerekir. Asla sıcak sisteme uygulamaya kalkışmayın.
Mevcut bir sistemi temizlemek için Sentinel X400  ile sistemde sirkülasyon yapılmalıdır ve mümkünse normal çalışma 
sıcaklığında, bütün vanalar açık ve pompa en az 2 saat için veya istenen performans elde edilene kadar en yüksek 
akışa ayarlanmış şekilde tutulmalıdır. Sistemin çok kötü tıkandığı durumlarda, daha uzun bir sirkülasyon periyodu 
(örneğin, 3 haftaya kadar) önerilir. Ürünün sistemde güvenli bir şekilde kalmasıyla ilgili bir zaman sınırı yoktur. Yeniden 
doldurmadan ve Sentinel X100  uygulamadan önce sistemi temizleyin.

Fiziksel Özellikler
Görünüm: Hafif bulanık kahverengi sıvı 
Kokusu:  Hafif
Özgül ağırlık:  1.08 g/ml  (25°C)
pH (konsantrat):  6.2  (25°C)
Donma noktası:  -13°C

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

Açıklama Isıtma Sistemleri için Yüksek Performanslı Temizleyici 
Sentetik organik polimerlerin sulu 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.

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 ve atığa yönlendirin.

Yangın/Patlama 
Riski

Yanıcı değildir.

İlk Yardım Cilde Temas: Hemen bol miktarda akan suyla yıkayın. 
Tahriş meydana gelirse, tıbbi yardıma başvurun.

Göze Temas: Hemen bol miktarda akan suyla yıkayın. 
Göz kapaklarınızı açık tutun. 
Tıbbi yardıma başvurun.

Yutma: Ağzınızı suyla çalkalayın.  
Kusmaya çalışmayın! 
Tıbbi yardıma başvurun.


