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Multiseal® SOR 
Multiseal® SOR er egnet til rengøring af solsystemer, der drives med både 
vakuumrørkollektorer eller konventionelle kollektorer.

Rensevæske til solfangerinstallationer

RENGØRINGS- 
SYSTEMER

BRUGSANVISNING:
Anlægget, der skal skylles, skal først tømmes helt for at opnå en 
optimal effekt af rengøringen, da denne ellers aftager ved fortyn-
ding med varmemedie eller vand. 
Derudover skal solfangerne dækkes til inden skylningen. 
Efterfølgende fyldes systemet med Multiseal SOR, og mediet 
cirkulerer ved 50-60° C i ca. 1-2 timer. Af hensyn til de elastomer-
materialer, der anvendes i solfangeranlæg, f.eks. EPDM, skal højere 
temperaturer undgås. Afhængigt af forureningsniveauet skal pro-
ceduren evt. gentages flere gange. Efter afsluttet rengøring skal 
anlægget så vidt muligt tømmes helt igen. Eventuelle restmæng-
der i systemet blæses ud ved hjælp af trykluft.

Beskyttelsesforanstaltninger Multiseal SOR:
Ved omgang med Multiseal SOR skal de for brændbare væsker 
sædvanlige og ved håndtering af kemikalier nødvendige forsig-
tigheds- og arbejdshygiejniske beskyttelsesforanstaltninger samt 
angivelserne i sikkerhedsdatabladet følges nøje.

Sørg for god ventilation af rummet! 

Rygning forbudt!

Sikkerhedsanvisninger:
Træf de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved  
håndtering af kemikalier!

Anvend gummihandsker og beskyttelsesbriller,  
undgå kontakt med huden og øjnene!

Opbevares utilgængeligt for børn!

Blandingsforhold:
Anvendes ufortyndet

Egnethed til opbevaring:
5 år fra fremstillingsdato.

Bortskaffelse:
Rester, der ikke kan genbruges, skal afleveres til specialbehand-
ling i henhold til de lokale bestemmelser, f.eks. forbrænding ved 
et godkendt anlæg.
Efter spild eller lækager skal Multiseal SOR opsamles med egnet 
materiale og bortskaffes efter forskrifterne.

BEMÆRK! 
Tøm systemet, der skal rengøres, fuldstændigt for at opnå de 
bedste rengøringsresultater. Hvis Multiseal SOR bliver fortyndet  

 
af varmeoverføringsmediet eller vand, vil rengøringseffekten af 
produktet vil falde.

Vores angivelser svarer til vores nuværende erfaringer. 
Med forbehold for tekniske ændringer.  
Sikkerhedsdatablade kan downloades på www.unipak.dk
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