
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

 1 / 2V1. 03 / 2022

Fakty o výrobku

Sentinel X400 Rapid-Dose®

Dôkladné čistenie systémov starších ako šesť mesiacov

Na odstránenie nahromadeného magnetitového kalu, na obnovenie cirkulácie v 
radiátoroch a potrubí a na prípravu pred inštaláciou nových súčastí odporúčajú poprední 
výrobcovia kotlov vyčistiť staršie systémy pomocou čistiaceho prostriedku Sentinel 
X400 Cleaner. Pre systémy pod tlakom je ideálne použiť dávkovač Rapid-Dose.

• Vysoký čistiaci výkon
Slúži na obnovenie obehu v systéme a jeho účinnosti.

• Zloženie s dlhým pôsobením
Kal v suspenzii udrží približne 3 – 4 týždne, a preto ide o 
ideálny prostriedok na dávkovanie vopred.

• Vysokovýkonné dispergátory
Penetruje a oddeľuje nepoddajný kal, 
ktorý treba odstrániť zo systému.

• Do systémov pod tlakom 
dávkujte do 30 sekúnd
Ideálne na dávkovanie pred začatím práce.

Obsah plechovky  
vhodný na ošetrenie 
bežného domáceho 

systému

Dostupné  
aj v  

1 l balení

Minimálne  
2-hodinové  
čistenie

2hr2hr

Jednoduché  
dávkovanie do 

systémov pod tlakom
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Aplikácia
Sentinel X400 Rapid-Dose® bol navrhnutý na efektívne čistenie nesprávne fungujúcich systémov ústredného kúrenia, ktoré môžu 
obsahovať korózne nečistoty a iný kal. Sentinel X400 rozpúšťa staré produkty korózie. Prostriedok je ideálny na použitie v prípadoch 
montáže nového kotla alebo čerpadla do existujúceho systému, prípadne vtedy, ak sa v radiátoroch objavujú studené miesta či 
ich čiastočné zablokovanie v dôsledku nahromadenia kalu. Sentinel X400 má zloženie s neutrálnym pH, ktoré možno použiť vo 
všetkých druhoch nepriamych systémov vykurovania vrátanie takých, ktoré obsahujú hliníkové súčasti.

Dávkovanie
Jedna plechovka prípravku Sentinel X400 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 vyčistenie existujúceho systému sa odporúča cirkulácia prostriedku Sentinel X400 pri bežnej prevádzkovej teplote. Všetky 
ventily musia byť otvorené a čerpadlo nastavené na maximálny prietok, a to minimálne po dobu 2 hodín, prípadne do obnovenia 
požadovaného výkonu. V prípade veľmi zanesených systémov sa odporúča dlhšia doba cirkulácie (cca 3 až 4 týždne). Produkt ale 
nedokáže vyčistiť úplne upchaté potrubie. Doba bezpečného ponechania produktu v systéme nie je obmedzená. Pred dolievaním a 
plnením produktom Sentinel X100 Rapid-Dose systém prepláchnite.

Fyzikálne vlastnosti
Výzor Aerosol
Farba Jantárová
Relatívna hustota 1,071
pH 6,2 (25 °C)
Bod tuhnutia -8,5 °C
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 Vysokovýkonný čistiaci prostriedok pre systémy ústredného vykurovania 
Vodný roztok syntetických organických polymérov.

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 Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. 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. Pokožku umyte veľkým množstvom vody.

Po kontakt s očami: Okamžite umyte veľkým množstvom vody, vrátane oblasti pod viečkami.  
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.  
Pokračujte vo vyplachovaní. Oči preventívne oplachujte vodou.

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
https://www.linkedin.com/company/sentinel-performance-solutions-ltd
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