Informaţii despre produs

Sentinel X800 Jetflo
Produs optim de curăţare acţionat electric, biodegradabil
Caracteristici şi avantaje
•
Conceput pentru a fi folosit cu
echipamentul electric de spălare
• Îndepărtează depunerile de fier şi calciu
• Restabileşte circulaţia şi eficienţa sistemului
• Capacitate ridicată; eficient la rece şi cald
• Nu necesită nicio procedură de neutralizare
• Non-toxic şi biodegradabil
• Sigur şi uşor de manevrat

Utilizare
Sentinel X800 Jetflo este un agent de curăţare
puternic, extrem de activ, destinat utilizării în
instalaţiile de încălzire centrală. Este conceput
special pentru a fi folosit împreună cu echipamentul
electric de spălare şi va îndepărta depunerile
neplăcute de oxid de fier şi calciu de pe
schimbătoarele de căldură, radiatoare şi conducte.
Compoziţia unică a Sentinel X800 Jetflo îi permite
să acţioneze ca un dispersant cu pătrundere adâncă
în condiţii normale de pH, eliminând astfel
necesitatea de a curăţa cu acizi convenţionali, şi
implicit problemele asociate acestora. Formula
include de asemenea agenţi pentru protejarea
metalului împotriva coroziunii.
Sentinel X800 Jetflo este adecvat pentru
utilizarea cu toate metalele şi aliajele frecvent
folosite, inclusiv aluminiu.

Dozare şi aplicare
O sticlă de 1 litru de Sentinel X800 Jetflo este
suficientă pentru a curăţa un sistem tipic de
aproximativ 8 - 10 radiatoare-panou. Pentru
sisteme mai mari, se vor folosi 2 litri de produs.
Atunci când gradul de murdărire a instalaţiilor
termice este ridicat, se recomandă o concentraţie
mai mare, de exemplu 2 litri de Sentinel X800
Jetflo într-un sistem tipic, deşi produsul nu va
putea curăţa o ţeavă complet înfundată.
Pentru a curăţa un sistem existent conform
BS7593, se recomandă ferm folosirea
produsului Sentinel X800 Jetflo împreună cu
echipamentul electric de spălare, care va

asigura o curăţare mult mai rapidă şi mai
eficientă.
În acest caz, Sentinel X800 Jetflo va fi aplicat prin
echipamentul electric de spălare (respectaţi
instrucţiunile producătorului echipamentului). În mod
alternativ, Sentinel X800 Jetflo trebuie circulat,
preferabil la o temperatură normală de funcţionare,
cu toate supapele deschise şi pompa în poziţie de
debit maxim pentru o perioadă de cel puţin o oră,
sau până la restabilirea unui nivel satisfăcător de
performanţă.
Aplicaţi produsul chimic după cum urmează:
Spălare electrică: Urmaţi instrucţiunile
producătorului aparatului
Instalaţii deschise: Dozaţi prin cisterna F&E, printrun dispozitiv de alimentare cu derivaţie sau folosind
un vas de dozare Sentinel.
Instalaţii sigilate: Dacă sistemul este gol, adăugaţi
până la orice punct convenabil înainte de umplere.
Dacă este plin, folosiţi un vas de dozare Sentinel
pentru a injecta prin bucla de umplere sau punctul
de acces.
După curăţare, sistemul trebuie scurs şi spălat până
când apa este limpede. La reumplere, sistemul
trebuie tratat cu inhibitorul Sentinel X100 inhibitor
sau antigelul inhibitor Sentinel X500.

Proprietăţi fizice
•
•
•
•
•

Aspect:
Dispersie bej / bronz
Miros:
Slab
Greutate specifică:
1,15 (20°C)
pH (concentrat):
6,5 (approx)
Punct de îngheţ:
-4°C

Ambalaj
•

sticlă de 1 litru

Proceduri de siguranţă
Informaţiile furnizate pe verso asigură conformitatea cu
Reglementările pentru controlul substanţelor periculoase
pentru sănătate. Fişa tehnică de siguranţă este
disponibilă la cerere.
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Sentinel X800 Jetflo
Produs optim de curăţare
pentru sisteme casnice de
încălzire centrală

O emulsie apoasă de dispersanţi, agenţi de umectare şi inhibitori
de coroziune.

Pericole pentru sănătate

A nu se folosi în sisteme de apă potabilă.
Nu este considerat periculos pentru sănătate.

Manipularea

Manipulare chimică normală.
Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii.
Purtaţi îmbrăcăminte adecvată de protecţie, mănuşi şi
protecţie pentru ochi/faţă.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi animalelor.

Depozitarea

Evitaţi îngheţul.
Păstraţi recipientul bine închis.
Depozitaţi într-o zonă răcoroasă, bine aerisită.

Deversarea

Absorbiţi pe un material inert şi eliminaţi în conformitate cu
Reglementările privind deşeurile speciale.

Riscuri de incendiu/explozie

Inflamabil.

Prim ajutor

Expunerea pielii:
Îndepărtaţi toate articolele vestimentare contaminate.
Spălaţi imediat zona expusă cu apă.
Expunerea ochilor:
Limpeziţi imediat cu apă de la robinet din abundenţă, timp
de 15 minute. Solicitaţi îngrijiri medicale.
Înghiţirea :
Nu administraţi nimic oral unei victime inconştiente sau
convulsive.
NU induceţi vărsături!
Solicitaţi imediat îngrijiri medicale.
Dacă victima este complet conştientă, diluaţi conţinutul
stomacului cu 3-4 pahare de apă.
Inhalarea:
Îndepărtaţi victima de zona contaminată, la aer curat.
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