
Productinformatie

Sentinel X800 Fast Acting Cleaner
Snel werkend reinigingsmiddel voor oudere systemen

Om corrosievuil en kalkaanslag snel (binnen 1 uur) te verwijderen, moeten oude systemen worden 
gereinigd met Sentinel X800 Fast Acting Cleaner om de efficiënte werking van het systeem 
volledig te herstellen.

• Dankzij ongeëvenaarde chemische 
technologie is de circulatietijd verkort 
tot slechts 1 uur
Minimaliseert de duur van bezoeken op locatie.

• Gerichte ontbinding van corrosievuil 
Herstelt de systeemcirculatie, vermindert de kans op 
defecten en verlengt de levensduur van systemen.

• Werkt in koude systemen
Geschikt voor verslechterde systemen waar geen 
warmte beschikbaar is.

• Ideaal voor powerflushing (krachtig 
doorspoelen)
Uitstekende prestaties in combinatie met Sentinel
Jet Flush Rapid®.
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Toepassingen
Sentinel X800 is een krachtig en zeer actief reinigingsmiddel voor gebruik in centrale verwarmingssystemen. Tijdens de 
conventionele circulatiereiniging worden ijzeroxide en kalkaanslag verwijderd uit warmtewisselaars, radiatoren en pijpleidingen 
in minder dan één uur, zelfs in koude systemen. Het levert ook uitstekende prestaties in combinatie met een power flush-
machine zoals Sentinel JetFlush Rapid®. Dankzij de unieke samenstelling fungeert Sentinel X800 als effectief dispergeermiddel 
(verspreidingsmiddel) bij een neutrale pH, waardoor reiniging met conventionele zuren niet meer nodig is en de daarmee 
samenhangende problemen worden voorkomen. De formule bevat ook middelen die het metaal tegen corrosie helpen 
beschermen. Sentinel X800 is geschikt voor gebruik met alle gangbare metalen en legeringen, waaronder aluminium.

Dosering
Eén fles van 1 liter Sentinel X800 is genoeg om een typisch systeem met ongeveer 8 tot 10 radiatorpanelen te reinigen. Voor 
grotere systemen moet 2 liter van het product worden gebruikt. Als systemen ernstig vervuild zijn wordt een hogere concentratie 
aanbevolen, d.w.z. 2 liter Sentinel X800 voor een typisch systeem, hoewel het product niet in staat is een volledig verstopte pijp te 
ontstoppen. Waar Sentinel X800 wordt toegediend met power flush-apparatuur moeten de instructies van de machinefabrikant 
worden opgevolgd. Anders moet Sentinel X800 worden gecirculeerd, bij voorkeur bij een normale bedrijfstemperatuur, met alle 
kleppen open en de pomp werkend op vol vermogen gedurende 1 uur of totdat het systeem weer naar behoren werkt. Indien 
nodig kan 24 uur van tevoren worden gedoseerd.

Powerflushing:  Volg de instructies van de fabrikant van de machine.

Open systemen: Dien het product toe via de toevoer- en expansietank, via een omloopstuk of met gebruik van een  
 doseervat van Sentinel.

Afgesloten systemen:  Als het systeem leeg is, voeg het product dan via een geschikt punt toe voordat het systeem wordt  
 gevuld. Als een systeem vol is, gebruik dan een doseervat van Sentinel voor inspuiting via het   
 vulcircuit of een ander toegangspunt.

Fysische Eigenschappen
Uiterlijk: Heldere, gele of oranje oplossing

Geur: Mild

Soortgelijk gewicht: 1,06 (25°C)

pH (concentraat): 6,3 (bij benadering)

Vriespunt:  -8°C

Veiligheidsvoorzorgen
Met de hieronder verstrekte informatie is overeenstemming mogelijk met de Control of Substances Hazardous to Health 
Regulations (de Britse voorschriften aangaande het beheer van stoffen die een gevaar voor de gezondheid opleveren).  
Op aanvraag is een volledig veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

Beschrijving Snelwerkend reinigingsmiddel voor huishoudelijke centrale verwarmingssystemen 
Een waterige oplossing van reinigingsmiddelen en corrosieremmers.

Gevaren voor de 
gezondheid

Niet geschikt voor gebruik in drinkwatersystemen. 
Niet gevaarlijk geacht voor de gezondheid.

Hantering Normale hantering van chemische stoffen. Vermijd contact met de huid en ogen. Draag geschikte 
beschermende kleding, handschoenen en oog-/gelaatsbescherming. Buiten het bereik van kinderen en 
dieren houden. Spoel een lege houder grondig uit met water alvorens deze af te voeren.

Opslag Voorkom bevriezing. Houd de houders stevig gesloten. Bewaren in een koele, goed geventileerde ruimte.

Bij morsen Absorbeer gemorst product op inert materiaal en voer het af in overeenstemming met de voorschriften 
voor speciaal afval.

Risico’s van brand/
ontploffing

Niet ontvlambaar.

Eerste hulp bij 
ongevallen

Bij contact met huid: Verwijder alle bevuilde kleding. Was het blootgestelde gebied onmiddellijk 
met water.

Bij contact met ogen: Spoel de ogen onmiddellijk uit met veel stromend water gedurende 15 
minuten. Roep medische hulp in.

Bij inslikken: Geef niets via de mond aan een slachtoffer dat bewusteloos is of 
stuiptrekkingen vertoont. GEEN braken opwekken! Als een slachtoffer 
volledig bij bewustzijn is, verdun de inhoud van de maag dan door middel van 
3-4 glazen water. Roep medische hulp in.
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