Multiseal

®

QS, QR ja QK

KAS OLED VÄSINUD LEKETEST,
KORROSIOONIST JA UMMISTUSTEST ENDA KÜTTESÜSTEEMIS?
Multiseal® QS, QR ja
QK - nutikas lahendus
kõikidele muredele!
Võib jääda enamus
süsteemidesse!
Erilisi tööriistu pole vaja!
Lihtne ja kiire
Hoiab raha kokku
Väike kulu
Tihendab kiirelt
Ennetab lekkeid

LÕHKUMISELE

STOP
SEGADUSELE

TIHENDAJA - PUHASTAJA - KAITSJA ... LIHTSALT NUTIKAS
Multiseal® QS Micro
Quick-Sealer küttesüsteemidele
Eriti sobilik süsteemidele, kus
kütmiseks kasutatakse gaasi- või
kondensatsioonikatelt.
Veekadu kuni 0.5L/tunnis = 10L/päevas

Pakend

Artikkel

EAN

VVS nr.

1 liiter

8040010

5708923906724

251208010

QS Micro tihendab lekked kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Micro kristalliseerub ning
tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Micro sobib kasutamiseks
enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras,
tsingitud teras). QS Micro doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.
QS Micro võib jääda küttesüsteemi. QS Micro on eriti sobilik küttesüsteemidele, kus kütmiseks
kasutatakse gaasi- või kondensatsioonikatelt. Selliste küttesüsteemide puhul tuleb siiski QS Micro
3 päeva möödudes süsteemist välja pesta.
Segamine: 1:200
Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.
MÄRKUS: Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad
ning mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.

Multiseal® QS Normal
Quick-Sealer küttesüsteemidele

Pakend

Artikkel

EAN

VVS nr.

1 liiter

8041010

5708923906731

251208110

Veekadu kuni 8L/tunnis = 200L/päevas
QS Normal tihendab lekked kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Normal kristalliseerub ning
tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Normal sobib kasutamiseks enamlevinud
materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS
Normal doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja. QS Normal võib jääda
küttesüsteemi.
Segamine: 1:200
Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.
MÄRKUS: Mitte kasutada gaasikateldega.
Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad ning
mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.

Multiseal® QS Super
Quick-Sealer küttesüsteemidele

Pakend

Artikkel

EAN

VVS nr.

1 liiter

8042010

5708923906748

251208210

Veekadu kuni 20L/tunnis = 500L/päevas
QS Super tihendab lekked kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Super kristalliseerub ning
tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Super sobib kasutamiseks enamlevinud
materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras).
QS Super doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja. QS Super võib jääda
küttesüsteemi.
Segamine: 1:200
Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.
MÄRKUS: Mitte kasutada gaasikateldega.
Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad ning
mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.
MÄRKUS: Enne toodete kasutamist, on soovituslik konsulteerida santehnikuga.

TIHENDAJA - PUHASTAJA - KAITSJA ... LIHTSALT NUTIKAS

Multiseal® QS Boiler
Quick-Sealer kateldele

Pakend

Artikkel

EAN

VVS nr.

1 liiter

8043010

5708923906755

251208310

Veekadu kuni 35L/tunnis = 800L/päevas
QS Boiler tihendab lekked kõigest 3 päevaga. CO2 kokkupuutel QS Boiler kristalliseerub ning
tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekketihendus. QS Boiler sobib kasutamiseks enamlevinud
materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras).
QS Boiler doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.
Segamine: 1:200
Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.
MÄRKUS: Mitte kasutada gaasikateldega.
Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse). Filtrid, sõelad ning
mudakogujad tuleb eemaldada või vajadusel tekitada möödaviik.

Multiseal® QR Cleaner
Kontsentreeritud puhastusvedelik
küttesüsteemidele

Pakend

Artikkel

EAN

VVS nr.

1 liiter

8044010

5708923906762

251231110

QR Cleaner eemaldab torudest katlakivi, rooste ja muda jäägid ning suurendab süsteemi kasutegurit. QR puhastusvedelikku on soovituslik kasutada uuendatavate ning vanade küttesüsteemide puhastamiseks. Sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmis-tatud torustikes (vask,
teras, roostevaba teras, alumiinium ja plastik). QR puhastusvedeliku doseerimiseks pole
spetisaalseid tööriistu vaja.
Segamine: 1:200
Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Säilitada jahedas ning kaitsta
päikese eest.
MÄRKUS: Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse).

Multiseal® QK Corrosion
Kontsentreeritud korrosioonivastane
vedelik küttesüsteemidele

Pakend

Artikkel

EAN

VVS nr.

1 liiter

8045010

5708923906779

251228510

Kaitseb korrosiooni eest küttesüsteeme, mille komponendid of valmistatud terasest, alumiiniumist
ja vasest. Samuti kaitseb plastikust põrandaküttetorustikku hapniku difusiooni
eest, moodustades difusioonikindla kaitsekihi toru siseseintele. QK korrosioonitõkestaja
ennetab katlakivi jääkide tekkimist toru seintele, kindlustades sellega optimaalse
korrisioonivastase kaitsekihi tekkimise. QK korrosioonitõkestaja doseerimiseks küttesüsteemi pole
spetsiaalseid tööriistu vaja.
Segamine: 1:200
Säilitamine: Avamata kujul 5 aastat tootmiskuupäevast. Kaitsta külma eest.
MÄRKUS: Küttesüsteemis ei tohi olla muid lisandeid (korrosiooni ja külma kaitse).
Kontrollige Multiseal QK Corrosion sisaldust süsteemis korra aastas, kasutades Multiseal Testi.

MÄRKUS: Enne toodete kasutamist, on soovituslik konsulteerida santehnikuga.

KIIRE ABI LEKETELE KÜTTESÜSTEEMIDES

Multiseal® QS, QR ja QK võimaldavad lihtsalt ja
kiirelt seinte taga ning põrandate sees olevat
küttesüsteemi torustikku puhastada, kaitsta
ning parandada. Pole vajadust lõhkuda ega
torusid lahti lõigata või asendada.

QS

Tark ja kokkuhoidlik lahendus katlakivi
eemalduseks, korrosiooni kaitseks ning
lekketihenduseks raskesti ligipääsetavates
küttesüsteemides.

Multiseal QS, QR ja QK on lihtne ja kiire doseerida. Kasutades
veesurvet ning lehtrit, on võimalik küttesüsteem läbi katla
täite-/tühjendusventiili hõlpsasti vedelikuga täita. Lihtne
lahendus ning pole lisa kulu spetsiaalsetele tööristadele.
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Lihtne,
kiire ja
nutikas!

si n ce 1 9

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten | Denmark
Phone +45 8626 1177

sales@unipak.dk

www.multiseal.dk
MÄRKUS: Enne toodete kasutamist, on soovituslik konsulteerida santehnikuga.

