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Beskytter effektivt stål-, aluminium- og  
kobbermaterialer mod korrosion og forhindrer 
kalkaflejringer på rørvæggene.

Koncentreret korrosionsbeskyttelse til varmesystemer

Multiseal® QK Korrosion
Beskytter varmesystemer med rør og komponenter af stål, 
aluminium og kobber mod korrosion. Multiseal QK beskytter 
også gulvvarme med plastrør mod iltdiffusion, da der dan-
nes en diffusionstæt beskyttelsesfilm på rørets inderside.
QK Korrosion forhindrer kalkaflejringer på rørvæggene og 
sikrer således dannelsen af en optimal korrosionsbeskyttel-
sesfilm.
QK Korrosion holder regulerings- og styreenheder samt alle 
rørledninger i systemet fri for sedimenter. Beskytter alle nye 
såvel som allerede aktive varmeanlæg. Der kræves intet 
specialværktøj for at påfylde QK Korrosion i et varmesystem.

Blandingsforhold: 
1 liter QK Korrosion til 200 liter  
opvarmningsvand.
 
Opbevaring/holdbarhed:  
Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.  
Beskyt mod frost.
 
OBS: 
Der må ikke være tilsætningsstoffer i  
varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). 
Kontroller indholdet af QK Korrosion i system årligt.

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. 

Emballage Vare-nr. EAN VVS-nr.

1  liter 8045010 5708923906779 251228510

BRUGSANVISNING:
OBS: Skyl stærkt snavsede systemer grundigt på 
forhånd og rengør om nødvendigt med QR Rensevæske 

1.  Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.
2.  Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
3.  Tøm påfyldningsslangen for vand.
4.  Fyld QK Korrosion i slangen ved hjælp af en tragt.
5.  Tilslut slangen til vandhanen (2).
6.  Åbn påfyldnings-/aftapningshanen (1).
7.  Åbn vandhanen (2). QK Korrosion trykkes nu ind i  
 varmekredsen.
8.  Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapningshanen.
9.  Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
10. Gentag processen indtil den nødvendige mængde  
 QK Korrosion er påfyldt systemet.
11. Fyld derefter varmesystemet op til driftstryk.
12. Åbn alle varme- og blandeventiler helt.
13. Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
14. Udluft systemet.
15. QK Korrosion skal herefter forblive i anlægget.
16. Doseringen af QK Korrosion skal kontrolleres ca. 1 uge efter  
 påfyldningen med Multiseal Test. Molybdat-indholdet skal  
 være mellem 250 og 400 mg / l Mo.
17.  Da QK Korrosion opløser eksisterende aflejringer, skal varme- 
 systemet skylles grundigt igennem efter ca. 1 til 3 måneder. 
      Fyld derefter systemet igen med QK Korrosion som  
 beskrevet overfor, og mål koncentrationen igen.
      Korrosionsbeskyttelsen går tabt hvis doseringen  
 af QK Korrosion er utilstrækkelig.
NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS’er, 
inden produktet tages i brug. 

QK Korrosion sikkerhedsdata:
I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand og 
konsulteres en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes straks med 
rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker og øjen- / 
ansigtsbeskyttelse, når du arbejder.
De sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikalier skal 
overholdes!

Opbevares  
utilgængeligt  
for børn!

Bortskaffelse:  
Se sikkerhedsdatablad.

Sammensætning:  
Molybdatholdigt produkt  
tilsat CU-inhibitorer
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