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Productinformatie 

Sentinel X500 
Beschermende antivries voor cv-systemen 

Kenmerken & voordelen 
• Bestrijdt kalkaanslag en corrosie 
• Doeltreffende vorstbescherming 
• Helpt waterstofontwikkeling te voorkomen 
• Helpt ketellawaai voorkomen 
• Geschikt voor alle metalen, ook voor aluminium 
• Niet giftig en biologisch afbreekbaar 
• De concentratie wordt gemakkelijk gecontroleerd 

met een Sentinel-testkit of een 
geleidbaarheidsmeter 

• Gefabriceerd binnen een kwaliteitssysteem 
conform ISO9001 

• KIWA certified 

 

Toepassing 
Sentinel X500 is een hoogwaardig beschermend 
antivries waarvan de formule geschikt is om corrosie, 
aanslag, ketelgeluid en vorming van waterstofgas 
tegen te gaan in alle types indirecte centrale 
verwarmingsinstallaties, ook in installaties die 
aluminium onderdelen bevatten. Als de 
minimumniveaus worden gerespecteerd, garandeert 
het product permanente bescherming en hoeft het niet 
te worden vervangen.  Sentinel X500 is geschikt voor 
gebruik in alle soorten water, zowel hard als zacht. 
Door de samenstelling met lage toxiciteit is het 
kleurloze product gemakkelijk te hanteren. 

Dosering & toevoer 
De dosering van Sentinel X500 hangt van de vereiste 
vorstbescherming af. Een 20l-emmer Sentinel X500 
toegevoegd aan een typische particuliere cv-installatie 
met 8 tot 10 radiatoren volstaat voor het bereiken van 
de minimumconcentratie van de kalkaanslag- en 
corrosie-inhibitoren, en biedt bovendien 
vorstbescherming tot een temperatuur van ongeveer –
6°C. Twee 20l-emmers volstaan voor 

vorstbescherming tot –20°C. Een dosering van 20% of 
meer is nodig om de minimaal vereiste concentratie 
van de kalkaanslag- en corrosie-inhibitoren te 
bereiken.  

Met een Sentinel Testkit kan worden nagegaan of 
deze concentratie is bereikt. Voor een accurate 
bepaling van de glycolconcentratie is een 
refractometer nodig. Op verzoek verstrekken wij u 
graag nadere informatie. 

Voor de beste resultaten is het raadzaam de 
installaties grondig te reinigen en door te spoelen: 
nieuwe installaties en installaties die niet ouder zijn 
dan zes maanden met Sentinel X300, bestaande 
installaties met Sentinel X400. Als de installatie al 
geluiden produceert door aanslag in de 
warmtewisselaar, moet Sentinel X500 gebruikt 
worden in combinatie met Sentinel X200. 

Afgedichte systemen: Als de installatie leeg is, kan 
men het product toevoegen via eender welke geschikt 
punt. Bij een gevulde installatie moet men gebruik 
maken van het Sentinel Dosing Vessel 
(doseercontainer) om het product te injecteren via het 
vulcircuit of een ander geschikt punt. 

Fysische eigenschappen 
• Voorkomen:       heldere, kleurloze vloeistof 
• Geur:          zacht, lichtjes zoet 
• Relatieve dichtheid:      1,04 (20°C) 
• pH in waterige oplossing (5%):  6,5 (benaderend) 
• Vriespunt:                 -58°C  

Verpakking 
• cubitainer van 5 liter 
• cubitainer van 20 liter 

Veiligheidsvoorzorgen 
De informatie op de ommezijde maakt het mogelijk te 
voldoen aan de voorschriften inzake het beheer van 
voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Een compleet 
veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar. 
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Productinformatie 

Sentinel X500 
Beschermende antivries 
voor cv-systemen 

Een oplossing van niet-organische en organische corrosie- en 
aanslaginhibitoren in propyleenglycol. 

  
Gevaren voor de 
gezondheid 

Niet voor gebruik in drinkwatersystemen. 
Wordt als onschadelijk voor de gezondheid beschouwd. 

  
Behandeling Vermijd contact met de huid en de ogen. 

Buiten het bereik van kinderen en dieren houden. 
Lege verpakking grondig met water spoelen alvorens weg te werpen. 

  
Opslag Verpakking goed gesloten houden. 

Opslaan in een koele, goed geventileerde zone. 
  
Morsen/lekken Morsen/lekken met veel water wegspoelen en in de riolering laten lopen. 

Op de grond: Absorberen met inert materiaal en volgens de voorschriften als 
speciaal afval verwerken. 

  
Brand/Explosierisico Niet-ontvlambaar.  Tijdens het branden ontwikkelen zich koolstof- en 

stikstofoxiden. 
  
Eerste hulp bij ongevallen Contact met de huid: 

Onmiddellijk met veel water wassen. 
 
Blootstelling van de ogen: 
Onmiddellijk met veel water spoelen.  Roep de hulp van een arts in. 
 
Inslikken: 
De mond met water spoelen. 
HE T SLACHTOFFER NIET DOEN BRAKEN! 
Roep de hulp van een arts in. 
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