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Multiseal® UDLEJNING AF UDSTYR TIL BRUG AF MULTISEAL

REMS Solar Push pumpe med varmelegeme
Denne pumpe er ideel til tætning af skjulte
lækager med Multiseal fra Unipak.
Pumpen er bygget ud fra en REMS-fyldestation
(Solar-Push K 60) og udbygget med et
varmelegeme (2 kW).

Denne pumpe anvendes til disse Multiseal produkter:

Heat
DK

S

SE

Vare-nr.

EAN

VVS-nr.

Multiseal Heat S 2,5 liter

8010025

5708923800008

251200025

Multiseal Heat S 5 liter

8010050

5708923800015

251200050

Multiseal Heat M 2,5 liter

8011025

5708923800022

251201025

Multiseal Heat M 5 liter

8011050

5708923800039

251201050

Multiseal Heat M 10 liter

8011100

5708923800046

251201110

Multiseal Heat L 2,5 liter

8012025

5708923800053

251202025

Multiseal Heat L 5 liter

8012050

5708923800060

251202050

Multiseal Heat L 10 liter

8012100

5708923800077

251202110

Multiseal Heat XL 2,5 liter

8013025

5708923800084

251203025

Multiseal Heat XL 5 liter

8013050

5708923800091

251203050

Multiseal Heat XL 10 liter

8013100

5708923800107

251203110

Multiseal Heat 30E 1 liter

8015010

5708923800145

251205010

Multiseal Heat 30E 2,5 liter

8015025

5708923800152

251205025

Multiseal Heat 30E 5 liter

8015050

5708923800169

251205050

Multiseal Heat F 1 liter

8016010

5708923800176

251206010

Multiseal Heat F 1 2,5 liter

8016025

5708923800183

251206025

Multiseal Heat F 1 5 liter

8016050

5708923800190

251206050

Til varmesystemer
Flydende tætningsmiddel til varmeanlæg med
op til 30 liter vandtab pr. 24 timer

För värmesystem
Flytande tätningsmedel för värmesystem
med upp till 30 liter vatten förlust per 24 timmar

UK

Emballage

For heating systems
Liquid sealant for heating systems with water loss
up to 30 litres per 24 hours

Multiseal er et flydende tætningsmiddel til
tætning af skjulte lækager i varmesystemer.
Produktet tilsættes direkte til vandet i et lukket
kredsløb. Ved at anvende denne blandepumpe
inkl. varmestation
sammen med
Multiseal, kan
man udføre
tætningen uden
at sende Multiseal
gennem fyret.
Varmelegemet
på pumpen vil
sørge for den
rette temperatur
til hærdning af
Multiseal.

Kr. 385,- pr. dag

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Heat
DK

M

Til varmesystemer
Flydende tætning til varmeanlæg med op til 400
liter vandtab pr. 24 timer

SE

För värmesystem
Flytande tätningsmedel för värmesystem med
upp till 400 liter vatten förlust per 24 timmar

UK

For heating systems
Liquid sealant for heating systems with water loss
up to 400 litres per 24 hours

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Heat
DK

L

Til varmesystemer
Flydende tætningsmiddel til varmeanlæg
med op til 1000 liters vandtab pr. 24 timer

SE

För värmesystem
Flytande tätningsmedel för värmesystem med
upp till 1000 liter vatten förlust per 24 timmar

UK

For heating systems
Liquid sealant for Heating Systems with water loss
up to 1000 litres per 24 hours

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Heat
DK

XL

Til varmesystemer
Flydende tætningsmiddel til varmeanlæg med
over 1000 liters vandtab pr. 24 timer

SE

För värmesystem
Flytande tätningsmedel för värmesystem med
över 1000 liter vatten förlust per 24 timmar

UK

For heating systems
Liquid sealant for Heating Systems
with water loss above 1000 litres per 24 hours

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Heat
DK

30 E

Til varmesystemer
Flydende elastisk tætningsmiddel til varmeanlæg med
pres-fittings. Op til 30 liters vandtab pr. 24 timer.

SE

För värmesystem
Flytande elastiska tätningsmedel för värmesystem med
pres-fittings. Upp till 30 liter vatten förlust per 24 timmar.

UK

For heating systems
Elastic sealant for Heating Systems with press fittings and up to 30 litres of water loss per 24 hours

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Heat F
DK

Til varmesystemer med
frostbeskyttelse

SE

För värmesystem med
frostskyddsmedel

Flydende elastisk tætningsmiddel til varme- og
solvarmeanlæg. Op til 20 liters vandtab pr. 24 timer.

Flytande elastiska tätningsmedel för värme- och solvärmesystem. Upp till 20 liter vatten förlust per 24 timmar.
UK

For heating systems with
frost protection
Liquid elastic sealant for heating- and solar systems.
Up to 20 litres of water loss per 24 hours.
Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Multiseal® G 21 J trykbeholder (med kompressortilslutning)
Til påfyldning af samtlige Multiseal-produkter.
Beholder af rustfrit
stål, manometer til
beholdertryk.
Indbygget
påfyldningstragt
til hurtig, dråbefri
påfyldning.

Denne pumpe anvendes til disse Multiseal produkter:

Water S
DK

SE

Vare-nr.

EAN

VVS-nr.

Multiseal Water S 5 liter

8017050

5708923800206

251210050

Multiseal Water S 10 liter

8017100

5708923800213

251210110

Multiseal Water M 5 liter

8018050

5708923800220

251211050

Multiseal Water M 10 liter

8018100

5708923800237

251211110

Multiseal Water L 5 liter

8019050

5708923800244

251212050

Multiseal Water L 10 liter

8019100

5708923800251

251212110

Til brugs- og drikkevand
Flydende tætningsmiddel ved vandtab op til
10 liter pr. 24 timer.

För dricks- och bruksvatten
Flytande tätningsmedel.
Upp till 10 liter vatten förlust per 24 timmar.

UK

Emballage

For drinkning- and domestic water
Liquid sealant. Water lost upp to 10 liters per 24 hours.

Maks. volumen: 10 liter |
tryk: maks. 6 bar

Kr. 180,- pr. dag

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Water M
DK

Til brugs- og drikkevand

SE

För dricks- och bruksvatten

Flydende tætningsmiddel ved vandtab op til
25 liter pr. 24 timer.

Flytande tätningsmedel.
Upp till 25 liter vatten förlust per 24 timmar.
UK

For drinkning- and domestic water

Liquid sealant. Water lost upp to 25 liters per 24 hours.

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Water

L

DK

Til brugs- og drikkevand

SE

För dricks- och bruksvatten

Flydende tætningsmiddel ved vandtab op til
400 liter pr. 24 timer.

Flytande tätningsmedel.
Upp till 400 liter vatten förlust per 24 timmar.
UK

For drinkning- and domestic water

Liquid sealant. Water lost upp to 400 liters per 24 hours.

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Alle Multiseal produkter købes hos din lokale VVS butik

Multiseal® UDLEJNING AF UDSTYR TIL BRUG AF MULTISEAL

Multiseal QS
Micro
Quick-Sealer til
varmesystemer med
gaskedler

251208110

5708923906748

251208210

5708923906755

251208310

5708923906779

251228510

5708923906762

251231110

Sikkerhedsdata QS Micro:
I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med
vand og kontakt en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes
straks med rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker og øjen- / ansigtsbeskyttelse, når du arbejder.
Fjern straks QS Micro fra genstande (fliser, håndvaske
osv.) med rigeligt med vand, ellers finder krystallisering
Blandingsforhold:
sted og kan ikke fjernes.
1 liter QS Normal pr. 200 liter
De
sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikasystemvand.
lier skal overholdes!

Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.

2.

Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).

3.

Tøm påfyldningsslangen for vand.

4.

Fyld QS Micro i slangen ved hjælp af en tragt.

5.

Tilslut slangen til vandhanen (2).

Ved Åbn
vandtab
op til 8 liter
/ time.
QStrykkes
Normalnutætner
7.
vandhanen
(2). QS
Micro
ind i
varmekredsen.
lækager
permanent i varmeanlæg på kun 3 dage.
QS Normal
krystalliserer
ogpåfyldnings-/
hærder ved kontakt
8.
Luk vandhanen
(2) og
medaftapningshanen.
CO2 og der opnås en blivende forsegling af lækagen.Løsn
QS Normal
kan
på(2),
alleog tøm den.
9.
slangen
fraanvendes
vandhanen
almindeligt
(kobber,
10.
Gentag forekommende
processen, indtilkedelmaterialer
den nødvendige
stål, mængde
rustfrit stål,
plast systemet.
og forzinkede
QSaluminium,
Micro er påfyldt
materialer).
Der kræves
intet specialværktøj
for
11.
Fyld derefter
varmesystemet
op til driftstryk.
at påfylde QS Normal i et varmesystem.
12. Åbn alle varme- og blandeventiler helt.
QS Normal kan forblive i varmeanlægget.

Normal

5708923906731

Der må ikke være tilsætningsstoffer i
varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse).
Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der
skal etableres et omløb.

(OBS: Ryst beholderen med QS Micro
grundigt før brug!)

Quick-Sealer
til varmeanlæg.
6.
Åbn påfyldnings-/aftapningshanen
(1).

QS Micro forsegler lækager i
varmesystemer og rør på kun 3
dage.

251208010

Ved fjernvarmeanlæg: Rekvirer datablad.

QS Normal
Multiseal
QS Normal 1 liter

QS

5708923906724

OBS:

BRUGSANVISNING:
1.

Anvendes ved vandtab
op til 0,5 l / time = 10 l / dag

18040010
L

Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.
Beskyt mod frost.

18041010
L

Opbevares
Opbevaringutilgængeligt
/ holdbarhed:for børn!
Sikkerhedsdatablad
kan på anmodning rekvireres.
Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.
Beskyt
mod oplysninger
frost.
Ovenstående
er baseret på vores
nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og

forbedringer
forbeholdes.
OBS:
Der må ikke være tilsætningsstoffer i
varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse).
Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der
skal etableres et omløb.

13. Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
Må ikke anvendes i gaskedler!
14. Udluft systemet.

15. Tøm systemet efter 3 dage, og fyld det op med
frisk vand. Hvis der IKKE er en gaskedel eller en konBRUGSANVISNING:
densrende kedel på anlægget, kan man også vælge
(OBS: Ryst beholderen med QS Normal
at lade produktet forblive i anlægget - så kan det
grundigt
før brug!)
efterfølgende
punkt 16. springes over.

Ved fjernvarmeanlæg: Rekvirer datablad.
Sikkerhedsdata QS Normal:
I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med
vand og kontakt en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes
straks med rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker
og øjen- / ansigtsbeskyttelse, når du arbejder.
Blandingsforhold:
Fjern
QS Normal
fra genstande (fliser, håndvaske
1 literstraks
QS Super
pr. 200 liter
osv.)
med rigeligt med vand, ellers finder krystallisering
systemvand.
sted og kan ikke fjernes.

16. Træk
om20
nødvendigt
pumpehovedet
af og
1.
Tøm ca.
liter systemvand
af anlægget.
det.
2. rengør
Luk påfyldnings-/aftapningshanen
(1).

2

Multiseal
QS Super 13 liter
QS Super
17. Varme,
cirkulation og en lille
mængde
3.
Tøm påfyldningsslangen
for vand.
CO2-kontakt er nødvendige for en optimal hurtig
4.
Fyldholdbar
QS Normal
i slangen
ved hjælp af en tragt.
Quick-Sealer
til
varmeanlæg.
og
forsegling.

Anvendes ved vandtab
op til 8 l / time = 200 l / døgn

QS

5.
slangen
tilervandhanen
(2).
18.
Hvis
forholdene
ugunstige,
kan
hærdetiden
Ved Tilslut
vandtab
op til 20
liter
/ time. QS
Super
tætner lækaforlænges.
ger per
manent
i varmeanlæg på kun 3 dage.
6.
Åbn
påfyldnings-/aftapningshanen
(1).
QS Super
krystalliserer
hærder
ved
kontakt
med
NB:
Vi
tilråder
generelt
atQS
rådføre
sig
med
en
7.
Åbn
vandhanen
(2).og
Normal
trykkes
nuautoriseret
ind i CO2
VVS’er,
inden produktet
tages
i brug. af lækagen. QS
og der
opnås
en blivende
forsegling
varmekredsen.
Super kan anvendes på alle almindeligt forekommende
8. Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapnings
kedelmaterialer (kobber, stål, rustfrit stål, aluminium,
hanen.
plast og forzinkede materialer).
VareLøsn
nr.: slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
9.
Der kræves
intet specialværktøj for at påfylde QS Super i
8040010
10.
Gentag processen, indtil den nødvendige
et varmesystem.
mængde
QS Normal er påfyldt systemet.
QS Super
VVS
nr.: kan forblive i varmesystemet.
11.
Fyld anvendes
derefter varmesystemet
251208010
Må
ikke
i gaskedler! op til driftstryk.

QS Normal forsegler
lækager i varmesystemer
og rør på kun 3 dage.

Super

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

QS

Quick-Sealer til
varmeanlæg

8042010

1L

De
sædvanlige
forholdsregler ved håndtering af kemikaOpbevaring
/ holdbarhed:
lier
skal 5overholdes!
Uåbnet
år fra fremstillingsdatoen.
Opbevares
for børn!
Beskyt mod utilgængeligt
frost.
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

OBS:
Ovenstående
oplysninger er baseret på vores
nuværende
erfaringer.
Ret til Tekniske ændringer
og
Der
må ikke
være tilsætningsstoffer
i
forbedringer
forbeholdes.
varme
systemet
(frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre,
sier og snavsfangere skal fjernes eller der
skal etableres et omløb.

1

12. Åbn alle varme- og blandeventiler helt.

Quick-Sealer til
varmeanlæg

13.
Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
BRUGSANVISNING:

Ved fjernvarmeanlæg: Rekvirer datablad.

14.
Udluft
(OBS:
Ryst systemet.
beholderen med QS Super
15.
QS Normal
kan herefter forblive i anlægget eller
grundigt
før brug!)
skylles ud efter min. 3 døgn.
1. Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.
16. Træk om nødvendigt pumpehovedet af og
2. Luk påfyldnings-/aftapningshanen (1).
rengør det.
3. Tøm påfyldningsslangen for vand.
17. Varme, cirkulation og en lille mængde CO24. kontakt
Fyld QS Super
itil
slangen
vedenhjælp
af enhurtig
tragt.og
Quick-Sealer
varmekedler.
er nødvendige
for
optimal
5. holdbar
Tilslut
slangen
vandhanen
(2). QS Kedel forsegler
forsegling.
Ved
vandtab
op tiltil35
liter / time.

Sikkerhedsdata QS Super:
I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt med
vand og kontakt en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes
straks med rigeligt vand. Brug egnede beskyttelseshandsker
og øjen- / ansigtsbeskyttelse, når du arbejder.
Blandingsforhold:
Fjern
QS Super
fra liter
genstande (fliser, håndvaske
1 literstraks
QS Kedel
pr. 200
osv.)
med rigeligt med vand, ellers finder krystallisering
systemvand.
sted og kan ikke fjernes.

Multiseal
QS Kedel 1 3liter
QS Kedel

Anvendes ved vandtab
op til 20 l / time = 500 l / døgn

QS

6.
Åbn
(1).
permanent
lækagereri kedler
på kun
timer. QS Kedel
18.
Hvis påfyldnings-/aftapningshanen
forholdene
ugunstige,
kan 3
hærdetiden
krystalliserer
og hærder
kontakt
med
CO2i og der
forlænges.
7.
Åbn
vandhanen
(2). QSved
Super
trykkes
nu ind
opnås
en blivende
forsegling
QS Kedel
varmekredsen.
NB:
Vi
tilråder
generelt
at rådføreaf
siglækagen.
med en autoriseret
kan Luk
anvendes
på (2)
alle
almindeligt
forekommende
VVS’er,
inden
produktet
tages
i brug.
8.
vandhanen
og
påfyldnings-/aftapnings
kedelmaterialer
(Støbejern, stål, rustfrit stål, aluminihanen.

QS Super forsegler
lækager i varmesystemer
og rør på kun 3 dage.

Vare Der
nr.: kræves intet specialværktøj for at påfylde QS
um).
Løsn slangen fra vandhanen (2), og tøm den.
8041010
Kedel
i et varmesystem.

Kedel

9.

10.
Gentag
processen,
indtil den nødvendige
Må ikke
anvendes
i gaskedler!
QS Super er påfyldt systemet.
VVSmængde
nr.:

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Beskyt modutilgængeligt
frost.
Opbevares
for børn!

Sikkerhedsdatablad
kan på anmodning rekvireres.
OBS:

Der må ikkeoplysninger
være tilsætningsstoffer
Ovenstående
er baseret på voresi varmesystemet
nuværende
erfaringer. Ret til Tekniske ændringer
og og snavs(frostog korrosionsbeskyttelse).
Filtre, sier
forbedringer
forbeholdes.
fangere
skal
fjernes eller der skal etableres et omløb.
Sikkerhedsdata QS Kedel:

I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles grundigt
med vand og kontakt en læge. I tilfælde af hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand. Brug egnede
beskyttelseshandsker og øjen- / ansigtsbeskyttelse,
når du arbejder. Fjern straks QS Kedel fra genstande
(fliser, håndvaske osv.) med rigeligt med vand, ellers
Blandingsforhold:
finder
krystallisering sted og kan ikke fjernes.
1 liter
QK Korrosion
til 200 literved håndtering af
De
sædvanlige
forholdsregler
opvarmningsvand.
kemikalier
skal overholdes!

grundigt
brug!)
14.
Udluft før
systemet.

15. QS Super kan herefter forblive i anlægget eller
1. Luk afspærringsventilerne til kedlen (3).
skylles ud efter min. 3 døgn.

Multiseal
QK Korrosion QK Korrosion
3
1 liter
2. Aftap ca. 10 Liter af vandet i kedlen

16. Træk om nødvendigt pumpehovedet af og
3. rengør
Luk påfyldnings-/aftapningshanen
(1).
det.

QK

4. Varme,
Tøm påfyldningsslangen
formængde
vand. CO217.
cirkulation og en lille
Beskytter varmesystemer med rør og komponener
nødvendige
forved
en optimal
og
5. afkontakt
Fyld
Kedel
i slangen
hjælp
afhurtig
en tragt.
ter
stål,QS
alu
minium
og kobber
mod korrosion.
holdbar forsegling.

Anvendes ved vandtab
op til 35 l / time = 800 l / døgn

6. TilslutQK
slangen
til vandhanen
(2). med plastrør
Multiseal
beskytter
også gulvvarme

18.
forholdene
ugunstige,
kandiffu
hærdetiden
modHvis
iltdiffusion,
daerder
dannes en
sionstæt
7.
Åbn
påfyldnings-/aftapningshanen(1).
forlænges. på rørets inderside.
beskyttelsesfilm

QS Kedel forsegler lækager i
specielt kedler på kun 3 timer.

8. Åbn vandhanen (2). QS Kedel trykkes nu ind i
NB:
Vi tilråder generelt
at rådføre sig med en autoriseret
QK Korrosion
kedlen. forhindrer kalkaflejringer på rørvæggeVVS’er,
inden således
produktet
tages i brug.
ne og sikrer
dannelsen
af en optimal korrosi9.
Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapningsonsbeskyttelsesfilm.
hanen.
QK
holder regulerings- og styreenheder
VareKorrosion
nr.:
10.
Løsn
fra vandhanen
og sedimenter.
tøm den.
samt
alle slangen
rørledninger
i systemet(2),
fri for
8042010

Korrosion

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

11.
Gentag
processen,
den nødvendige
Beskytter
alle
nye såvelindtil
som allerede
aktive varmeVVSmængde
nr.:Der kræves
QS Kedel
påfyldt kedlen.
anlæg.
inteterspecialværktøj
for at påfylde
251208210
QK
Korrosion
i et varmesystem.
12.
Fyld derefter
kedlen op til driftstryk.

2

BRUGSANVISNING:
14.
Sluk evt. cirkulationspumpen hvis den ikke kan
OBS:bruges
Skyl stærkt
snavsede
systemer grundigt på fortil intern
cirkulation.

nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og
forbedringer forbeholdes.

OBS:
Der må ikke være tilsætningsstoffer i
varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse).
Kontroller indholdet af QK Korrosion i system årligt.

QK Korrosion sikkerhedsdata:

hånd
og rengør
om nødvendigt
Rensevæske
15.
Tøm
og gennemskyl
kedlen med
efterQR
3 timer
og fyld
1. den
Tøm på
ca. 20
ny liter
medsystemvand
brugsvandaf anlægget.

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.

2

Multiseal QR Rensevæske
3
QR Rensevæske
1 liter

QR

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

Rensevæske

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Koncentreret
Rensevæske til
varmesystemer
Fjerner kalk- rust- og
slamaflejringer fra rørsystemer,
og øger systemets effektivitet
Unipak A/S
og reducerer dermed
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon
+45 86261177
energiforbruget.
Kan
bruges til
alle materialer såsom kobber,
stål, rustfrit stål, aluminium og
plast.

8045010

1L

Opbevares utilgængeligt for børn!
Opbevaring / holdbarhed:
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen.
Ovenstående
er baseret på vores
Beskyt modoplysninger
frost.

1

13. Lad kedlen køre op i temperatur (80 grader).

Koncentreret
korrosionsbeskyttelse til
varmesystemer

8043010

1L

Opbevaring
holdbarhed: ved håndtering af kemikaDe
sædvanlige/ forholdsregler
Uåbnet
5 år fra fremstillingsdatoen.
lier
skal overholdes!

1

11.
Fyld derefter varmesystemet op til driftstryk.
251208110

BRUGSANVISNING:
12.
Åbn alle varme- og blandeventiler helt.

(OBS:
Ryst
beholderenpåmed
QS Kedel
13.
Sæt
varmesystemet
driftstemperatur.

Quick-Sealer til
varmekedler

2

QS

Multiseal QK Korrosion kan påfyldes
med en hvilken som helst pumpe.

QS

Opbevaring / holdbarhed:

Ved vandtab op til 0,5 liter / time. QS Micro tætner lækager permanent i varmesystemer og rør på kun 3 dage.
QS Micro krystalliserer og hærder ved kontakt med CO2
og der opnås en blivende forsegling af lækagen. QS
Micro kan anvendes på alle almindeligt forekommende
rørmaterialer (kobber, stål, plast, rustfrit stål, galvaniseret
materiale). Der kræves intet specialværktøj for at påfylde
QS Micro i et varmesystem.

VVS-nr.

QS

Multiseal QR Rensevæske sammen med
REMS Calc-Push.

Blandingsforhold:
1 liter QS Micro pr. 200 liter
systemvand.

Quick-Sealer til
varmesystemer. Specielt velegnet
til systemer med gaskedler og
kondenserende kedler.

EAN

2. Åben
Luk påfyldnings-/aftapningshanen
16.
igen afspærringsventilerne(1).
(3) og tag
3. anlægget
Tøm påfyldningsslangen
for vand. og tryk) brug
i normalt (Temperatur
Udluft
systemet
og pumpen.
4. igen.
Fyld QK
Korrosion
i slangen
ved hjælp af en tragt.
QR Rensevæske
kalk-, rustog slamaflejringer
5.
Tilslutforholdene
slangenfjerner
til vandhanen
(2). kan
17.
Hvis
er ugunstige,
hærdetiden
fra rør-systemer
og øger systemets effektivitet.
forlænges.
6.
Åbn påfyldnings-/aftapningshanen
(1).
Brug af QR Rensevæske anbefales stærkt ifb. med
7. Åbn
vandhanen
(2). QK
trykkes
i
NB:
Vi tilråder
generelt
atKorrosion
rådføre sig
mednu
enind
autorimodernisering eller rengøring og optimering af
seretvarmekredsen.
VVS’er, inden produktet tages i brug.
gamle varmesystemer. QR Rensevæske kan bruges
8. Luk vandhanen (2) og påfyldnings-/aftapnings hanen.
til alle materialer, der almindeligvis anvendes i
9.
Løsn slangen fra vandhanen
(2), ogstål,
tømrustfrit
den. stål,
varmekonstruktion,
såsom kobber,
10.
indtil
den nødvendige
mængde
VareGentag
nr.: processen,
aluminium
og plast. Der
kræves
intet specialværktøj
QKpåfylde
Korrosion
påfyldt systemet.
8043010
for
at
QRerRensevæske
i et varmesystem.
11. Fyld derefter varmesystemet op til driftstryk.

8044010

QS

Multiseal QS Micro, Normal, Super og
Kedel sammen med REMS Solar Push
og Multiseal G21 J.

QS Micro
Multiseal
QS Micro 1 liter

Vare-nr.

OBS:
De
sædvanlige forholdsregler ved håndtering af kemikaDerskal
må overholdes!
ikke være tilsætningslier
stoffer i varmesystemet
som
Opbevares
utilgængeligtsåfor
børn!

frost- og korrosionsbeskyttelse
Bortskaffelse:
Se sikkerhedsdatablad.
eller tætningsvæsker.

1L

Sammensætning: Molybdatholdigt produkt tilsat
CU-inhibitorer
Blandingsforhold:

1 liter QR Rensevæske
200 liter
Ovenstående
oplysninger ertilbaseret
på vores
systemvand.
nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og
forbedringer forbeholdes.

Opbevaring / holdbarhed:
Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen. Opbevares køligt
og beskyttet mod lys.

1

VVSÅbn
nr.: alle varme- og blandeventiler helt.
12.
251208310
13.
Sæt varmesystemet på driftstemperatur.
Citronsyre
14. Udluft systemet.
monohydrat
15. QK Korrosion skal herefter forblive i anlægget.
2-phosphonobutan1,2,4-tricarboxylsyre
16. Doseringen af QK Korrosion skal kontrolleres ca. 1 uge

Bortskaffelse: Se sikkerhedsdatabladet.

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

efter påfyldningen med Multiseal Test. Molybdatindholdet skal være mellem 250 og 400 mg / l Mo.
17. Da QK Korrosion opløser eksisterende aflejringer,
skal varmesystemet skylles grundigt igennem efter
ca. 1 til 3 måneder.
(H290)
Kanderefter
ætse systemet igen med QK Korrosion som
Fyld
metaller.
beskrevet overfor, og mål koncentrationen igen.
(H314)Korrosionsbeskyttelsen
Forårsager
går tabt hvis doseringen
svære
ætsninger
afer utilstrækkelig.
af QK
Korrosion

1.

Tøm ca. 20 liter systemvand af anlægget.

2

3

2. Luk påfyldnings-/aftapningshanen.

QK

Multiseal QS kan anvendes sammen
alt udlejningsudstyret her i
brochuren.

Emballage

3. Tøm påfyldningsslangen for vand.
4. Fyld QR Rensevæske i slangen ved hjælp af en
tragt.

Fare

5. Tilslut slangen til vandhanen.

huden og øjenskader.

6. Åbn påfyldnings-/aftapningshanen.

(P101)
derproduktet
er brug for
lægehjælp,
VVS’er,Hvis
inden
tages
i brug. medbring da
beholderen eller etiketten.
(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.
Vare nr.:
(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
8045010
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

7.

NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret

Åbn vandhanen. SR Rensevæske trykkes nu
ind i varmekredsen.

Velegnet til Multiseal R 13.

12/2021

REMS Calc -Push Udsyrings/afkalknings pumpe
(P303+P361+P353+P310) VED KONTAKT MED HUDEN
VVS nr.:
(eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
251228510
Skyl [eller brus] huden med vand. Ring omgående
til en GIFTINFORMATION/læge.
(P305+P351+P338+P310) VED KONTAKT MED ØJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres
let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en
GIFTINFORMATION/læge.
(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold
til lokale affaldsregulativer.

8. Luk vandhanen og påfyldnings-/aftapnings
hanen.
9.

Løsn slangen fra vandhanen, og tøm den.

1

10. Gentag processen, indtil den nødvendige
mængde QR Rensevæske 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 ventilation af varmesystemet inden QR Rensevæske
påfyldes!

UN 3265

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.

Effektiv rensning af alle lukkede systemer.
Fremløbsvending for effektiv fjernelse af kalkaflejringer fra begge ender.
Ideel til afkalkning af kedler, varmevekslere og lukkede varmesystemer. Kalkaflejringer i lukkede systemer
nedsættes drastisk.
Vertikal akse for større og kraftigere gennemstrømning.
Vare nr.:
8044010

VVS nr.:
251231110

12/2021

U FI : CG10 - 0 0Y U - K0 0 4 -3X Y W

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

NB: Vi tilråder generelt at rådføre sig med en autoriseret VVS’er, inden produktet tages i brug.
Ovenstående oplysninger er baseret på vores
nuværende erfaringer. Ret til Tekniske ændringer og
forbedringer forbeholdes.

Kr. 275,- pr. dag
Denne pumpe anvendes til disse Multiseal produkter:

HR
DK

Rensevæske til
varmesystemer

SE

Rengöringsvätska för
värmesystem

UK

Emballage

Vare-nr.

EAN

VVS-nr.

Multiseal HR 5 liter

8028050

5708923800466

251229050

Multiseal R 13 5 liter

8029050

5708923800473

251229150

Neutralizer 5 liter

8050010

5708923905871

251225050

Cleaning liquid for
heating systems

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

R 13
DK

Rensevæske til brugs- og
drikkevandsinstallationer

SE

Rengöringsvätska för dricks- och
bruksvatteninstallationer

UK

Cleaning liquid for drinkning- and
domestic water installations

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Neutralizer
DK

Neutralisator
til Multiseal R 13

SE

Neutralisationsmedel
för Multiseal R 13

UK

Neutralizer for
Multiseal R 13

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Alle Multiseal produkter købes hos din lokale VVS butik

Multiseal® UDLEJNING AF UDSTYR TIL BRUG AF MULTISEAL

Multiseal® Membranpumper
Til påfyldning af Multiseal Kloak og HC 60
(NB! Brug to separate membranpumper!) Membranpumperne leveres komplet med slanger.

Kr. 550,- pr. stk / pr. dag

Disse membranpumper anvendes til disse Multiseal produkter:

Sewer

Emballage

Vare-nr.

EAN

VVS-nr.

Multiseal Sewer 10 liter

8022100

5708923800343

251221110

Multiseal HC 60 10 liter

8023100

5708923800367

251221810

Kloak
DK

Til kloak og afløb
Flydende tætningsmiddel til nedgravede
kloaker og afløb. Anvendes sammen med HC 60.

SE

För kloak och avlopp
Flytande tätningsmedel för nedgrävda kloak- och
avlöppsrör. Används tillsammans med HC 60.

UK

For sewer and drains
Liquid sealant for underground sewers and drains.
Use in combination with HC 60.
Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

HC 60
DK

Hærder til Multiseal Sewer / Kloak
(kan kun anvendes sammen med Multiseal Kloak).

SE

Härdare für Multiseal Sewer / Kloak
(only use in connection with Multiseal Sewer).

UK

Activator for Multiseal Sewer
(only use in connection with Multiseal Sewer).

Unipak A/S
Marktoften 3C | 8464 Galten Danmark
Telefon +45 86261177

Multiseal®
spærreballon
TB1 / ø 30 mm til
TB 58 / ø 150-200 mm.

Kr. 100,- pr. stk / pr. dag

TB1 (ø = 30 mm)

TB 122 (ø = 31 - 50 mm)

TB 3 (ø = 50 - 80 mm)

TB 34 (ø = 75 - 100 mm)

TB 46 (ø = 100 - 150 mm)

TB 58 (ø = 125 - 200 mm)

Multiseal® testprop

RTS 35 mm til RTS 100 mm, til sikker lukning af rørledninger.

DN 35

DN 50

DN 42

Kr. 50,- pr. stk / pr. dag

www.multiseal.dk

DN 75

DN 100
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Den pålidelige og hurtige
afspærring til afløbs- og
kloakrør.
Se den medfølgende
Manual for yderligere
instruktioner!

