Multiseal FS
®

FROSTBESKYTTELSESSYSTEM

Frost- og rustbeskyttelse til alle systemer

Multiseal® FS
Beskytter varme- og kølesystemer mod frost-, rust- og korrosionsskader.
Kan også anvendes til anlæg med varmepumper samt gulvvarme- og solfangeranlæg.
Emballage

Vare-nr.

EAN

VVS-nr.

5 liter

8027050

5708923800435

251228050

10 liter

8027100

5708923800442

251228110

Beskytter varmeanlæg mod at fryse. Multiseal FS er en produktblanding i høj kvalitet til sikker beskyttelse mod frost- og rustskader. Multiseal FS indeholder propylenglykol.

BRUGSANVISNING:
Fastslå evt. vandindholdet i anlægget ved at tømme varmeanlægget igennem en vandmåler. Fyld anlægget halvt op med vand
igen. Pump derefter den nødvendige mængde Multiseal FS ind i
anlægget med fyldepumpen (Multiseal G 20 eller Multiseal G 21 J).
Fyld derefter anlægget med vand, og luft det ud. Indholdet af
frostbeskyttelse skal kontrolleres efter flere timers cirkulation ved
hjælp af Multiseal Frostbeskyttelsestester. Det anbefales at kontrollere indholdet af frostbeskyttelse årligt og supplere op efter
behov. Testapparatet skal fastslå propylenglykolindholdet.
Glykolholdige frostbeskyttelser som Multiseal FS bør ikke påfyldes
anlæg der indeholder forzinkede rør.
Beregningstabel for indholdsmængder, se efterfølgende
tabel.

BEMÆRK!
Varmeanlægget skal være frit for additiver såsom flydende tætningsmidler, korrosionsbeskyttelse og andre frostbeskyttelsesmidler. Ved korrekt brug opstår der ingen skader på pumper, styreventiler og tætninger.
Inden brug af produktet anbefaler vi at skylle anlægget grundigt
for at fjerne aflejringer og kontaminering.

Sikkerhedsdata Multiseal FS:
Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved
håndtering af kemikalier.
Opbevares utilgængeligt for børn!
Undgå kontakt med øjnene og huden, og bær
beskyttelsesbriller!
Blandingsforhold: Afhænger af den ønskede grad af frostbeskyttelse (se tabellen)
Bortskaffelse: Se sikkerhedsdatablad.
Hyldelevetid: 5 år fra fremstillingsdato.
Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer.
Med forbehold for tekniske ændringer.
Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk

BLANDINGSFORHOLD:
Varmeanlæggets
vandindhold

Mængden af anlægsvand
der skal aftappes

Påfyldningsmængde
Multiseal frostbeskyttelse

Beskyttelse til

100 liter

– 12 liter

+ 12 liter

– 3°C

100 liter

– 18 liter

+ 18 liter

– 6°C

100 liter

– 25 liter

+ 25 liter

– 10°C

100 liter

– 32 liter

+ 32 liter

– 15°C

100 liter

– 40 liter

+ 40 liter

– 20°C
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