
 

PRODUKT BESKRIVELSE MULTISEAL HR: 

Multiseal er en serie af flydende tætning som tilsættes direkte til anlægsvandet typisk i varmeanlæg 
for tætning af skjulte lækager. I serien findes også rensevæsker til varmesystemer (MULTISEAL HR) 
og brugs- og drikkevandssystemer (MULTISEAL R13). I serien findes også en korrosionsbeskyttelse til 
varmesystemer (MULTISEAL K32) og en kombineret korrosionsbeskyttelse og antifrostvæske 
(MULTISEAL FS). 

MULTISEAL HR er et koncentreret rensemiddel til varmesystemer - HR indeholder forskellige 
inhibitorer og kan bruges i alle typer af varmesystemer - også systemer med integrerede 
aluminiumsdele. 

BRUGSANVISNING: 

MULTISEAL HR: Multiseal HR fjerner rust, kalk og slamophobninger i varmeanlæg hvorigennem 
ydeevnen på anlægget forbedres. Multiseal HR kan både anvendes i forbindelse med en modernisering 
af gamle anlæg og til generel rengøring af eksisterende varmeanlæg. Multiseal HR kræver at der er tale 
om et lukket kredsløb, og det skal ved fjernvarme først etableres inden produktet kan anvendes. 
Varmeanlægget, der skal tilsættes Multiseal HR, skal være fri for tætningsmidler, andre inhibitorer og 
andre rustbeskyttelsesmidler. Ved korrekt anvendelse af produktet opstår der ingen skader på pumper 
og ventiler. 
Under rensningsprocessen hvor Multiseal HR opløser fx kalkaflejringer, kan der udvikles gasser. Det er 
derfor vigtigt at sørge for at der er tilstrækkelig udluftning på varmeanlægget, mens det renses. 
Inden anvendelse af Multiseal HR kontrolleres produktets PH-værdi: PH1. Hvis der er meget slam og 
urenheder i vandet i anlægget, skylles anlægget igennem og påfyldes rent vand. Alle armaturer og 
ventiler der påvirker varmekredsløbet lukkes helt op. Multiseal HR pumpes ind i anlægsvandet i den 
nødvendige mængde (1 Liter Multiseal HR til 100 Liter anlægsvand) og cirkulationspumpen startes for 
at opnå en optimal fordeling og rengøring. Produktet skal forblive i varmeanlægget i 2 til 4 dage, og 
anlæggets driftstemperatur må i dette tidsrum ikke overstige 60˚C. Herefter tømmes anlægget 
fuldstændigt for vand og gennemskylles grundigt med rent vand. Ved større ældre anlæg bør der 
indbygges et slamfang. Ved gulvvarmeanlæg med lille gennemstrømning af anlægsvand kan der evt. 
bruges en lidt højere koncentration af Multiseal HR. Afsluttende kan anlægget påfyldes Multiseal K 32 
eller Multiseal FS 
Multiseal HR skal omgående fjernes fra genstande udenfor rørsystemet ved hjælp af rigeligt med vand. 
Multiseal HR må ikke fyldes i varmeanlæg hvor der er ifyldt tætningsmidler eller frostsikring. 

Hvis Multiseal HR bruges til at afsyre varmevekslere, bruges HR fortyndet 1:1 med vand og cirkuleres 
via en ekstern rensepumpe direkte hen over varmeveksleren til tilstrækkelig afkalkning er opnået. Efter 
afkalkningen opsamles HR og vand i en egnet beholder og varmeveksleren og evt. pumpe renses nu 
igennem med flere hold rent vand. Alternativt sluttes varmevekslere direkte til vandforsyningen via den 
rengjorte pumpe og returvandet bortledes til kloak. Det anbefales at gennemskylle varmeveksleren på 
denne måde i mindst 10 min.  

 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk 
Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer i specifikaionerne uden forudgående varsel. Ovenstående oplysninger om brug 
og anvendelse er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over eller viden om den endelige brug af produkterne, eller komponenterne der 
indgår i den samlig hvor produkterne påtænkes anvendt, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produkterne er egnet til den ønskede installation. 
 


