MAYLINE 35L
SZIVÁRGÁSGÁTLÓ ADALÉK FUTÉSI RENDSZEREKHEZ

Szivárgátló rendszer központi fűtési rendszerekhez
- öntömítő adalék, akár napi 35 liter szivárgás megszűntetésére
MAYLINE 35L

MAYCHEM

PROFESSIONAL LIQUID

LIQUIDO AUTOSIGILLANTE

Liquido autosigillante elastico per impianti di riscaldamento con perdita giornaliera fino a 35 litri
Istruzioni d‘uso: Quantificare la perdita giornaliera. Quantificare il contenuto dell’impianto. Dopo l’inserimento del liquido
sfiatare bene le pompe! Rimuovere o bypassare i filtri e tutte le retine. Regolare la temperatura e pressione massima della cal
Aprire completamente tutte le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene le pompe di ricircolo e lasciare i
funzione. Introdurre la quantità necessaria di liquido autosigillante tramite una pompa di caricamento. Sfiatare nuovamente le
pompe di ricircolo. L’impianto deve rimanere in funzione per minimo 9 ore con la massima temperatura. Mayline 35L può rimanere
nell’impianto.
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Nota importante: Agitare bene la tanica prima dell’utilizzo. Mayline 35L può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON
con altri prodotti chimici. L’autosigillante può rimanere nell’impianto.
Dati di sicurezza: In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle
lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come piastrelle,
pavimenti, lavandini ,ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Smaltimento: Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto: Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali.
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela:
1-2% (1-2 litri Mayline 35L su 100 litri d’acqua).
ATTENZIONE, IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)

MAYCHEM srl
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso
H319 – Provoca grave irritazione oculare

Data di produzione:

1 lt
5 lt

Az alábbi keverési arány figyelembe vételével külső töltő szivatytyúval adagolandó a fűtési rendszerbe, mellyel max. 35 liter/nap
mértékű szivárgás szüntethető meg. Az öntömítési folyamat megvalósulása egy külső szilárd réteg, szigetelés kialakulásán alapszik.
A Mayline 35L adalék oxigén hatására szilárdul meg, így ennek jelenléte szükséges a szivárgás környezetében (levegő). A termék
bármely általánosan használt anyag mellett alkalmazható (fém és
szintetikus anyagok). Az adalék egy speciálisan rugalmas, elasztikus
tömítést biztosít. Nyitott tágulási tartállyal rendelkező fűtési rendszerek esetén is használható.

Kód

Kiszerelés

Fontos!

5/MY35L
1/MY35L

5 liter
1 liter (12 db/doboz)

Használat előtt alaposan felrázandó! A Mayline 35L szivárgásgátló adalék
keverhető glikollal, fagyálló adalékkal, de NEM keverhető egyéb vegyi
anyagokkal. Az öntömítő adalék a fűtési rendszerben hagyható .

Szavatossági idő: 5 év

(gyártástól számított)

Használati utasítások

Biztonsági adatlap

Tisztítsuk meg a fűtési rendszert a Mayline HR tisztító adalék alkalmazásával, az UNI 8065 norma szerint. Majd határozza meg, számszerűsítse a napi szivárgás mértékét, illetve számszerűsítse a fűtési rendszer űrtartalmát. A folyadék
bevitele után alaposan légtelenítse a szivattyúkat. Vegye ki
vagy zárja ki bypass ággal a szűrőket, iszap leválasztókat.
Nyissa ki teljesen az összes radiátor szelepet, illetve keverő,
szabályzó szelepeket. Légtelenítse a keringető szivattyút,
majd kapcsolja be és hagyja üzemelni. Töltőszivattyú segítségével adagolja a rendszerbe a szükséges mennyiségű szivárgásgátló folyadékot. Ismételten légtelenítse a keringető
szivattyút. A rendszert legalább 9 órán át maximális üzemi
hőmérsékleten kell bekapcsolt állapotban hagyni, üzemeltetni. Miután a rendszer öntömítése, szivárgásmentesítése
megvalósulását követően a Mayline 35L tartalmú folyadékot javasolt 30 napon belül leengedni a rendszerből.

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben
bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési
tárgyakról (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja
azokat a károsodástól.
A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Ártalmatlanítás
A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában nagy hígitásban.
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Keverési arányok
1-2% (1-2 liter Mayline 35L 100 liter vízhez).
FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL
ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁCIÓBAN ALKALMAZNI.

Szállítás
A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású.
A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás
változhat!

www.maychem.it

