
MULTISEAL 24 

 
Multiseal 24 likvideerib vedelikukaod (kuni 30 liitrit/24 h) kaug- ja keskküttesüsteemides, 
boilerites, radiaatorites ning pörandaküttetorustikes. 
Toode suleb lekked kõikides tööstusele tuntud materjalidest torustikes (metall ja plastik). 
Multiseal 24 kristalliseerub õhuga kokkupuutel ja moodustab lekkekohale tahke täite, mis on 
püsiv. Multiseal 24 saab kasutada ka avatud süsteemides.  
 
ÜLDJUHENDID 
Küttesüsteem peab olema vaba lisanditest nagu külmakaitse, kaitse korrosiooni vastu, erinevad 
setted. Õige Multiseal 24 kasutamise korral puudub oht tsirkulatsioonipumpadele ja 
ventiilidele. Juhul, kui mõni soojussõlme osa on valmistatud alumiiniumist, tuleb see sõlm 
peale protsessi lõppu tühjendada ja puhta veega korralikult läbi pesta, seejärel täita uuesti. 
Protsessi peaks kordama 4 nädala möödudes.   
 
MULTISEAL 24 KASUTAMINE KAUGKÜTTE PUHUL 
Juhul kui kohalik küte toimib läbi kaugküttevõrgu ja kusagil ehitise sisevõrgus on tekkinud leke, 
siis kõigepealt tuleks kindlaks teha, millises hoonesisese torustiku osas probleem on tekkinud. 
Peale lekkekoha kindlaksmääramist tuleb moodustada suletud ringvool nii, et see hõlmaks ka 
kahjustatud kohta. Nüüd tuleb lisada selles eraldatud torustikuosas ringlevale kütteveele 
Multiseal 24 õiges vahekorras (1,5 l ainet iga 100 l vedeliku kohta) nii  et Ph tase jääks 
vahemikku 10,5-11,0 ni. Enne süsteemi lisamist loksutada Multiseal 24 kanistris korralikult läbi. 
Protsessi ajaks tuleb temperatuuri tõsta, see kiirendab oluliselt reaktsiooni. Nüüd tuleb lasta 
Multiseal 24ga segatud kütteveel ringelda kahjustatud ja muust süsteemist eraldatud 
torustikuosas seni, kuni leke on sulgunud. See protsess kestab üldjuhul 1 päeva, kuid mõnede 
põrandakütte paigaldiste puhul võib aega võtta kuni 6 päeva. Peale protsessi lõppu tuleb see 
torustikuosa, kus leke likvideeriti, mitmekordse veevahetusega põhjalikult läbi pesta, siis täita 
puhta veega ja taasühendada kaugküttevõrku. Kogu varustus, mida kasutati lekke likvideerimise 
protsessis - kaasa arvatud väline tsirkulatsioonipump – tuleb samuti korralikult läbi pesta, et 
eemaldada võimalikud Multiseal 24 jäägid. 
 
OHUTUSABINÕUD 
Kui toodet juhtub sattuma silma, siis tuleb neid koheselt loputada rohke puhta veega ja 
pöörduda esimesel võimalusel arsti poole. Multiseal 24 sattudes nahale pesta aine maha rohke 
veega. Multiseal 24 ei ole toksiline, kuid vältida tuleb aine sattumist siseorganitesse. 
Multiseal`iga töötades tuleb kanda vastavaid kaitsevahendeid (kummikindad, kaitseprillid või 
näomask) ja järgida üldiseid kemikaalide käitlemise reegleid.. Hoida lastele kättesaamatus 
kohas. 
 
JÄÄTMEKÄITLUS 
Toodet võib peale piisavat lahjendamist veega kanaliseerida otse tavatorustikku. 
 
KOOSTIS 
Soolad, tselluloosikiud ja teised keemilised ühendid, täpsem koostis  tehniliste andmete lehelt. 
 
SEGAMISVAHEKORD 
1,5 liitrit Multiseal 24 iga 100 liitri vee kohta 
 
SÄILITAMINE 
5 aastat alates tootmisest, vältida külmumist ! 


