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Multiseal® FS 
Multiseal FS är ett frost- 
och rostskyddsmedel till 
värmeanläggningar. 
Multiseal FS skyddar värme- 
och kylanläggningar av stål, 
aluminium och koppar mot frost och korrosion.

Frost- och rostskyddsmedel till  
värmeanläggningar

Kan också användas i anläggningar med värmepumpar och till 
golvvärmeanläggningar och solfångare. Skyddar mot frostskador. 
Multiseal Heat FS innehåller propylenglykol.

VIKTIGT:
Värmeanläggningen som Multiseal FS ska tillsättas i ska vara fri 
från tätningsmedel, andra inhibitorer och andra rostskyddsmedel. 
Vid korrekt användning av produkten uppstår inga skador på 
pumpar och ventiler.

FROST- OCH KORROSIONS-
SKYDD 

BRUKSANVISNING:
Om det finns mycket slam i anläggningen ska den först sköljas 
igenom ordentligt. Ev. rensas den med Multiseal HR. Töm anlägg-
ningen och mät upp innehållet för att konstatera anläggningens 
totala volym. Fyll sedan anläggningen till hälften och fyll på med 
den mängd Multiseal FS som behövs. För korrekt blandnings-
förhållande hänvisas till tabellen nedan. Fyll därefter anläggnin-
gen helt med vatten och avlufta den. När anläggningen har varit i 
full gång i ett par timmar ska innehållet av frostskyddsmedel kon-
trolleras, genom att man mäter halten propylenglykol i anläggn-
ingsvattnet. Vi rekommenderar att man kontrollerar innehållet av 
Multiseal FS i anläggningen en gång om året och vid behov späder 
ut med Multiseal FS.

Glykolinnehållande frostskydd som Multiseal FS bör inte fyllas i 
system som innehåller galvaniserade rör.

Säkerhetsdata för Multiseal FS:
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av 
kemikalier.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Kassering:
Se säkerhetsdatablad.

Sammansättning:
Monopropylenglykol, inhibitorer.

Hållbarhet:
5 år från tillverkningsdatum. Skyddas mot frystemperatur.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:

100 liter  – 12 liter + 12 liter –  3°C

100 liter – 18 liter + 18 liter –  6°C

100 liter – 25 liter + 25 liter – 10°C

100 liter – 32 liter + 32 liter – 15°C

100 liter – 40 liter + 40 liter –  20°C

Anläggningens totala 
vatten-innehåll

Mängd anläggningsvatten 
som ska ut

Mängd 
Multiseal Heat FS
 

Frostskydd till

Emballage Vare-nr. EAN RSK-nr.

5 liter 8027050 5708923800435 4054444

10 liter 8027100 5708923800442 4054445

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.multiseal.se


