
Systém Sentinel
Celoživotná ochrana vykurovacích, 
chladiacich a teplovodných sústav 
pomocou osvedčeného procesu...

ČISTOTA
S VHODNÝM 
ČISTIACIM 
PROSTRIEDKOM

OCHRANA
S INHIBÍTOROM 
X100

ÚDRŽBA
S TESTOVACOU 
SÚPRAVOU
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Fakty o výrobku

Sentinel X100 Rapid-Dose®

Bezoplachová ochrana proti korózii a vodnému kameňu

Na zaistenie ochrany proti korózii a vodnému kameňu odporúčajú poprední výrobcovia kotlov po 
vyčistení systémov centrálneho vykurovania používať inhibítor Sentinel X100. Pre systémy pod tlakom 
je ideálne použiť dávkovač Rapid-Dose.

• Unikátna antikorózna zmes s viacerými 
vysokovýkonnými inhibítormi
Chráni všetky bežné kovové systémy proti korózii 
a je obzvlášť účinný pri ochrane hliníka.

• Inteligentná zmes so stabilizátormi pH
Zamedzuje výkyvom v hodnote pH, ktoré môžu 
urýchliť koróziu vysokohodnotných súčastí, 
akými sú tepelné výmenníky či radiátory.

• Viacnásobné inhibítory vodného kameňa
Slúžia na ochranu vysokohodnotných súčastí, akými 
sú výmenníky tepla, pred tvorbou vodného kameňa.

• Do systémov pod tlakom dávkujte do 30 
sekúnd
Vhodné pre servisné prostredie a núdzové využitie.

Ponecháva  
sa v systémovej  

vode

Obsah plechovky vhodný 
na ošetrenie bežného 
domáceho systému

Dostupné  
aj v  

1 l balení

Jednoduché  
dávkovanie do 

systémov pod tlakom
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Aplikácia
Sentinel X100 je určený na viacúčelové ošetrovanie s cieľom zamedzenia korózie, tvorbe vodného kameňa, hlučnosti kotla a 
splynovaniu vodíka vo všetkých typoch nepriamych vykurovacích systémov vrátane tých, ktoré obsahujú hliníkové súčasti. 
Produkt Sentinel X100 je vhodný na použitie vo všetkých typoch vody – tvrdej, mäkkej aj umelo zmäkčenej. Zloženie je úplne 
netoxické a prirodzene biologicky odbúrateľné.

Dávkovanie
Jedna plechovka prípravku Sentinel X100 Rapid-Dose® postačí na ošetrenie bežného domáceho systému z 8 až 10 
radiátorových panelov. Znamená to, že 1 plechovka ošetrí 100 litrov vody v systéme. Väčšie systémy by sa mali plniť dvomi 
plechovkami. Produkt možno aplikovať prostredníctvom odtokového ventilu kotla (kohút KFE), poistného ventilu plniaceho 
okruhu alebo radiátora. Tlak v systéme musí byť pri aplikácii výrobku pod 2,3 baru. Výrobok sa nikdy nepokúšajte aplikovať 
do horúceho systému. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je systémy potrebné pred naplnením produktom Sentinel X100 
vyčistiť a prepláchnuť. Nové systémy a systémy, ktoré sú staré maximálne 6 mesiacov – Sentinel X300. Existujúce systémy 
– Sentinel X400 alebo Sentinel X800. Ak už je systém hlučný v dôsledku vodného kameňa usadeného vo výmenníku tepla, 
Sentinel X200 sa musí pridávať spolu s produktom Sentinel X100.

Fyzikálne vlastnosti
Výzor Aerosol 
Farba Bezfarebná žltkastá. Jantárová
Relatívna hustota 1,245
pH 7
Zápach Ťažko vnímateľný

Bezpečnostné informácie
Nižšie uvedené informácie zabezpečujú súlad s nariadeniami o kontrole látok nebezpečných pre zdravie.  
Úplná karta bezpečnostných údajov je dostupná na požiadanie.

Opis Inhibítor pre systémy ústredného kúrenia 
Vodný roztok anorganických a organických inhibítorov korózie a vodného kameňa.

Zdravotné nebezpečenstvá Pozor! Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Manipulácia Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Noste individuálne ochranné vybavenie.  

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Skladovanie Uchovávajte v pôvodných baleniach. Kontajnery ponechajte uzavreté mimo ich použitia. 
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.  
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Rozliatie Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu.  
Premiestnite nadbytočný personál.  
Nevystavovať otvorenému ohňu, iskrám a zákaz fajčiť.  
Prípravok mechanicky sústreďte na jedno miesto.  
Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku.

Prvá pomoc V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Po kontakte s 
pokožkou/vlasmi:

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. 
Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Po kontakt s očami: Okamžite umyte veľkým množstvom vody, vrátane oblasti pod viečkami.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch, 
volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Ďalšie informácie Nie je určené na použitie v systémoch s pitnou vodou.  
Nepovažuje sa za zdraviu škodlivý produkt.  
Nehorľavé.

https://www.instagram.com/sentinel_uk_insta
https://www.facebook.com/SentinelCPM
https://twitter.com/SentinelHQ
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