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Fjerner kalk- rust- og slamaflejringer fra 
rørsystemer, og øger systemets effektivitet og 
reducerer dermed energiforbruget.  
Kan bruges til alle materialer såsom kobber, stål, 
rustfrit stål, aluminium og plast.

Koncentreret Rensevæske til varmesystemer 

BRUGSANVISNING: 
OBS: Skyl på forhånd stærkt snavsede systemer  
grundigt igennem med rent vand  

1.  Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.
2.  Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
3.  Tøm påfyldningsslangen for vand.
4.  Fyld QR Rensevæske i slangen ved hjælp af en tragt.
5.  Tilslut slangen til vandhanen (2).
6.  Åbn påfyldnings-/aftapningshanen (1).
7.  Åbn vandhanen (2). SR Rensevæske trykkes nu ind i varme 
 kredsen.
8.  Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapningshanen.
9.  Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
10. Gentag processen, indtil den nødvendige mængde QR Rense- 
 væske 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. QR Rensevæske skal forblive i anlægget 2 – 4 dage ved en  
 driftstemperatur på max. 60˚ C. Når kalkaflejringerne i  
 varmesystemet opløses, kan der udvikles gas. 
 Sørg for tilstrækkelig udluftning af varmesystemet inden QR  
 Rensevæske påfyldes!
16. Tøm herefter varmesystemet helt igen, og skyl det grundigt  
 med vand.
17.  Fyld til sidst varmesystemet igen med ferskvand og tilsæt evt.  
 QK Korrosionsbeskyttelse.
NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS’er, 
inden produktet tages i brug.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Bortskaffelse: Se sikkerhedsdatabladet. 

Multiseal® QR Rensevæske
QR Rensevæske fjerner kalk-, rust- og slamaflejringer fra rør- 
systemer og øger systemets effektivitet. Brug af QR Rensevæske 
anbefales stærkt ifb. med modernisering eller rengøring og 
optimering af gamle varmesystemer. QR Rensevæske kan bruges 
til alle materialer, der almindeligvis anvendes i varmekonstruktion, 
såsom kobber, stål, rustfrit stål, aluminium og plast. 
Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QR Rensevæske i et 
varmesystem.

Blandingsforhold: 
1 liter QR Rensevæske til 200 liter   
systemvand.
 
Opbevaring/holdbarhed:  
Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.  
Opbevares køligt og beskyttet mod lys.
 
OBS: 
Der må ikke være tilsætningsstoffer i 
varmesystemet så som frost- og korro-
sionsbeskyttelse eller tætningsvæsker.

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. 
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Emballage Vare-nr. EAN VVS-nr.

1  liter 8044010 5708923906762 251231110


