MAYLINE HR
„

TISZTÍTÓ ADALÉK FUTÉSI RENDSZEREKHEZ

Adalék a központi fűtési rendszerek tisztításához
A Mayline HR tisztító adalékot a fűtési rendszerek hidraulikus
köreinek vízkő-, rozsda, iszap lerakodásaink és egyéb üledékek
eltávolítására fejlesztették ki, megnövelve ezzel azok hozamát,
hatékonyságát. Használatával a régi rendszerek felújítása érhető el, azok tisztításával helyreállíthatóak vagy megközelíthetőek az eredeti paraméterek. A termék minden átalánosan
használt anyag esetén alkalmazható, mint például acél, alumínium és szintetikus anyagok.
A rendszer keringető szivattyújával cirkuláltatható, 2-4 nap
alatt végbemenő tisztító hatás.

MAYLINE HR

MAYCHEM

PROFESSIONAL LIQUID

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento.
Istruzioni d‘uso: Prima della pulizia scaricare il fango dall‘impianto e sostituirlo con acqua fresca. Tutte le valvole di regolazione
del circuito di riscaldamento devono essere aperte al massimo. Inserire Mayline HR nella quantità necessaria. Accendere le
pompe di ricircolo per ottenere miscelazione e pulitura ottimale. Il tempo d’azione varia da 2 a 4 giorni con una temperatura d
riscaldamento che non deve superare i 50˚ C. Svuotare completamente il sistema di riscaldamento. Risciacquare bene l’impianto
con acqua. Per proteggere in modo ottimale l’impianto di riscaldamento pulito, si consiglia l’impiego del liquido protettivo
Mayline K32 oppure Mayline FS (vedi normativa UNI 8065).

LIQUIDO PULITORE

Nota importante: Non superare la temperatura di 50 °C dell‘impianto. L’impianto di riscaldamento deve essere libero da
qualsiasi sostanze aggiuntive (anticongelanti, liquidi autosigillanti, acqua salina). Seguire scrupolosamente le istruzioni d’u
evitare danni a pompe e valvole di regolazione. Mayline HR dev’essere tolto dall‘impianto dopo la pulizia.
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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% (1 litro Mayline HR su 100 litri d’acqua di riscaldamento).
Attenzione il prodotto non deve essere sovra o sotto dosato.
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
P338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se é
agevole farlo. Continuare a sciacquare
P351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti
P311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico
H318 – Provoca gravi lesioni oculari

Data di produzione:

CONTENUTO:
1 lt

5 lt

Fontos!
Ne lépje túl a rendszerben 50 °C-ot! A tisztítandó hidraulikus rendszernek
minden egyéb anyagtól mentesnek kell lennie (pl. fagyálló folyadékok,
szivárgásgátlók, sóoldatok). Kövesse és gondosan tartsa be az utasításokat,
hogy ne sérüljenek a szivattyúk és a szabályzó szelepek.
A tisztítási folyamat befejezetével a Mayline HR tisztító adalékot tartalmazó
folyadékot el kell távolítani a rendszerből!

Kód

Kiszerelés

5/MYHR
1/MYHR

5 liter
1 liter (12 db/doboz)

Szavatossági idő: 5 év

(gyártástól számított)

Használati utasítások

Biztonsági adatlap

A tisztítási művelet megkezdése előtt engedje le az iszapot
(korábbi technológiai vizet) a rendszerből és töltse fel friss
vízzel. Minden szabályozó szelepet teljesen nyisson ki. A kiszámított mennyiségű Mayline HR-t adagolja a rendszerbe.
szükséges. Kapcsolja be a keringető szivattyút és cirkuláltassa folyamatosan a tisztító folyadékot az optimális tisztító hatás eléréséhez. A tisztítási idő 2-4 nap lehet, de a hőmérséklet soha nem haladhatja meg a 50˚ C-ot!
Ürítse le teljesen a fűtési rendszert, majd öblítse jól azt vízzel. Hogy megvédje a lerakódásoktól, illetve a korróziótól a
tiszta fűtési rendszert, Mayline K32 vagy Mayline FS (lásd.
UNI 8065 norma szerint) használatát javasoljuk.

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 semlegesítve.

www.maychem.it

Keverési arányok
1% (1 liter Mayline HR 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!
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