MAYLINE SBA
o

Inhibitor adalék max. 80 C hőmérsékletű fűtési rendszerekhez (padló-,
falfűtés, felületfűtési panelek) vagy vegyes (padló+radiátor) fűtési rendszerekhez.
Mayline SBA egy szerves összetevővel rendelkező fertőtlenítő biocid,
elsősorban az alacsony hőmérsékletű vagy vegyes (padló+radiátoros)
fűtési rendszerekben javasolt, használatával elkerülhetők a baktériumok,
penész és gombák elszaporodásából adódó szennyeződések, mindemellett korrózió gátló hatása is van. A termék lakossági és közintézményi,
ipari felhasználásra is alkalmas, nem alkalmazható ivóvíz rendszerekben.
A Mayline SBA a pH-érték megváltoztatása nélkül akadályozza meg a rendszer elemek korrózióját, gátolja a gázképződést, vízkő lerakódást és a
baktérium telepek kialakulását.
Összetevők: biocid, molibdén, réz inhibitorok és egyéb adalékok.

Fontos!
Alkalmazása során más vegyi adalékkal nem keverhető. Üzemszerű használatával a rendszer maximális fűtési közeg hőmérséklete nem haladhatja
meg a 80°C-ot.
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“Tripla formulazione” Protettivo sani cante biocida-alghicida con inibitore di corrosione e antincrostante per impianti di
riscaldamento ad alta e bassa temperatura.
Istruzioni d‘uso: Mayline SBA è una soluzione biocida che elimina problemi causati da batteri e funghi o alghe negli impianti
termici. Negli impianti radianti che sono in funzione da meno di 1 anno, aggiungere 1lt di Mayline SBA su 100lt di acqua. Negli
impianti radianti che sono in funzione da più di 1 anno, aggiungere 2lt di Mayline SBA su 100lt di acqua. Per impianti che funz
nano in alta e bassa temperatura, aggiungere sempre 2lt di Mayline SBA su 100lt di acqua. Consigliamo di sostituire il prodotto
inserito dopo ca. 3 anni.
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Nota importante: Il prodotto non può essere mescolato nella fase di operazione con altri additivi chimici. Non superare la
temperatura di esercizio di 80°C.
Composizione:

Fluoruro silicato di magnesio sodio.

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 della portata dei bambini.
Smaltimento: Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda di sicurezza.
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 oppure 2lt Mayline SBA su 100lt d’acqua, vedi istruzioni d’uso).
Data di scadenza: 5 anni (dalla data di produzione)
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Data di produzione:
H315 Provoca irritazione cutanea. P280 Indossare guanti/
indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P332+P313 In caso di irritazione
della pelle: consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. 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. P337+P313 Se l‘irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico.

1 lt
5 lt

”HÁRMAS HATÁS”

Kód

Kiszerelés

5/MYSBA
1/MYSBA

5 liter
1 liter (12 db/doboz)

Szavatossági idő: 5 év

(gyártástól számított)

Használati utasítások

Biztonsági adatlap

Ezen biocid típusú adalék elsősorban az alacsony hőmérsékletű vagy vegyes (padló+radiátoros) fűtési rendszerekben
javasolt, használatával elkerülhetők a baktériumok, penész
és gombák elszaporodásából adódó szennyeződések, fontos megjegyezni, hogy mindemellett korróziógátló hatása
is van.

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!

A felületfűtő rendszerek (padló vagy falfűtés, felületfűtő
panelek) - melyek kevesebb, mint 1 éve vannak használatban - , adjunk 1 liter Mayline SBA-t minden 100 liter fűtővízhez, a üzemi hőmérséklet nem haladhatja meg 80 °C-ot.
1 évnél régebbi felületfűtő vagy radiátoros rendszerek esetében felemelhetjük a dózist 2%-ra (2liter SBA/100liter víz).
12 havonta ellenőrizze a koncentrációt az UNI 8065 norma
szerint a MOLIBDÉN KIT felhasználásával. A fent leírt 2%
esetén az anyag koncentrációja kb. 100 mg/liter. Amennyiben az anyag koncentrációja kevesebb, mint 80 mg/liter,
acélcsöves, radiátoros rendszernél a korrózió védelem nem
lesz hatékony.

Keverési arányok
1-2% (1-2 liter Mayline SBA 100 liter fűtővízhez).

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

Kb. 3 év használat után javasolt az adalékkal ellátott fűtővíz
cseréje.

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

www.maychem.it
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