MAYLINE SB
„

TISZTÍTÓ ADALÉK FUTÉSI RENDSZEREKHEZ
Tisztító folyadék, mely adalékként az alacsony hőmérsékletű
fűtési rendszerek iszaptól történő mentesítésére és biocid
fertőtlenítésre szolgál (padló-, falfűtés, felületfűtési panelek).

MAYLINE SB

MAYCHEM

PROFESSIONAL LIQUID

Pulitore sanificante biocida-alghicida per circuiti termici con inibitore di corrosione.
Istruzioni d‘uso: Mayline SB è una soluzione biocida che elimina problemi causati da batteri e funghi o alghe negli impianti
termici. Negli impianti nuovi aggiungere 1lt di Mayline SB su 100lt di acqua e far circolare l’impianto per ca. 4 ore. Dopo la
circolazione svuotare l’impianto e risciacquarlo con acqua di rete. Inserire il protettivo Mayline K32 o Mayline SBK con una
concentrazione 1lt su 100lt di acqua. Negli impianti vecchi consigliamo di inserire 2lt di Mayline SB su 100lt di acqua e far
circolare l’impianto per ca 5ore. Dopo la circolazione svuotare l’impianto e risciacquare con acqua di rete. Inserire il protet
Mayline K32 o Mayline SBK con una concentrazione 1lt su 100lt di acqua.

tivo

Nota importante: Il prodotto non può essere mescolato nella fase di operazione con altri additivi chimici. Il trattamento deve
essere eseguito con una temperatura d’impianto max. 40°C. Seguire le ns. istruzioni.

LIQUIDO PULITORE

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 occhiali e guanti di protezione. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Smaltimento: Fortemente diluito 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% (1-2lt Mayline SB su 100lt d’acqua)
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

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere
gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare
H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici
H319 - Provoca grave irritazione oculare

Mayline SB egy biocid, mely fertőtlenítő alapuló szerves összetevőivel
elsősorban az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez használható,
melyekben baktériumok, penész, gomba által okozott szennyeződés
található. A termék lakossági és közintézményi, ipari felhasználásra is
alkalmas, nem alkalmazható ivóvíz rendszerekben.

Data di produzione:

CONTENUTO:
1 lt

5 lt

Kód

Kiszerelés

5/MYSB
1/MYSB

5 liter
1 liter (12 db/doboz)

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Fontos!
A tisztítási művelet alatt más vegyi adalékkal nem keverhető. Az eljárás
során a rendszer maximális üzemi hőmérséklete nem haladhatja meg
a 40°C-ot. Kövesse a használati utasítást.

Használati utasítás

Biztonsági adatlap

Mayline SB megoldást nyújt a baktériumok, penész és
gombák elszaporodása okán fellépő problémákra, melyek
a fűtési rendszerben szennyeződést okoznak.

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!

Azon felületfűtő rendszerek (padló, fal vagy panel) esetén,
melyek kevesebb, mint 1 éve üzemelnek adjunk 1 liter
Mayline SB adalékot minden 100 liter vízhez, és cirkuláltassuk a keringető szivattyú bekapcsolásával, emellett körülbelül 4 órán át üzemeltessük a kazánt a maximális 40 °C üzemi
hőmérséklet betartásával. A tisztítási művelet után teljesen
engedjük le a folyadékot a rendszerből, majd öblítsük át azt
vízzel. Ezt követően adjunk Mayline SBA fertőtlenítő inhibitort a fűtővízhez, 1 litert minden 100 liter hígításban, a fűtési
rendszer újabb szennyeződésének elkerülése végett.
Felületfűtő rendszerek (padló vagy panel), melyek esetében
a használat több mint 1 év, adjunk 1-2 liter Mayline SB-t 100
liter fűtővízhez, majd a keringető szivattyú és a kazán bekapcsolásával körülbelül 5 órán át cirkuláltassuk, a fűtővíz
hőmérséklete ez esetben sem haladhatja meg 40 °C-ot. A
tisztítási eljárás után ürítsük le teljesen a fűtési rendszert, és
öblítsük át azt vízzel. Ezután adjuk hozzá a Mayline SBA biocid
fertőtlenítő inhibitort 1-2 liter/100 liter hígításban, mely védi a
fűtési rendszert az egy új szennyeződések kialakulásától.
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Keverési arányok
1-2% (1-2 liter Mayline SBA 100 liter vízhez)

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

Ártalmatlanítás
A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összetételű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általában megfelelően felhigítva hálózatba engedhető.

www.maychem.it

