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vätska

QR Rengöringsvätska
QR Rengöringsvätska avlägsnar kalk-, rost- och slam- 
avlagringar från rörsystem och ökar systemets 
effektivitet. Vi rekommenderar starkt att QR Ren-
göringsvätska används i samband med modernise-
ring eller rengöring och optimering av gamla vär-
mesystem. 
QR Rengöringsvätska kan användas för alla material 
som vanligtvis används i värmekonstruktion, t.ex. 
koppar, stål, rostfritt stål, aluminium och plast. 

Det behövs inget specialverktyg  
för att fylla på QR Rengörings-
vätska i ett värmesystem.

Blandningsförhållande:  
1 liter QR Rengöringsvätska t 
il 200 liter systemvatten.  

Förvaring/hållbarhet:  
Oöppnad förpackning: 5 år från tillverkningsdatum. 
Förvaras svalt och skyddat mot ljus. 

OBS: 
Det får inte finnas några tillsatser i värmesystemet, 
t.ex. frost- och korrosionsskydd eller tätningsvätskor. 
Avfallshantering: Se säkerhetsdatabladet. 

BRUKSANVISNING:
OBS: Spola först grundligt igenom kraftigt 
nedsmutsade system med rent vatten. 

1.  Töm ut ca 20 liter systemvatten från anläggningen. 
2.  Stäng påfyllnings-/avtappningskranen. 
3.  Töm påfyllningsslangen på vatten. 
4.  Fyll på QR Rengöringsvätska i slangen med hjälp av  
 en tratt. 
5.  Anslut slangen till vattenkranen. 
6.  Öppna påfyllnings-/avtappningskranen. 
7.  Öppna vattenkranen. QR Rengöringsvätska trycks nu  
 in i värmekretsen. 
8.  Stäng vattenkranen och påfyllnings-/avtappnings 
 kranen. 
9.  Lossa slangen från vattenkranen och töm den. 
10.  Upprepa proceduren tills nödvändig mängd  
 QR Rengöringsvätska har fyllts på i systemet. 
11.  Fyll därefter värmesystemet upp till drifttryck. 
12.  Öppna alla värme- och blandningsventiler helt. 
13.  Ställ värmesystemet på drifttemperatur. 
14.  Avlufta systemet. 
15.  QR Rengöringsvätska ska vara kvar i anläggningen i  
 2–4 dagar vid en drifttemperatur på max. 60 ˚C.  
 När kalkavlagringarna i värmesystemet löses upp kan  
 gas bildas. Sörj för tillräcklig ventilation av värme- 
 systemet innan QR Rengöringsvätska fylls på! 
16.  Töm därefter värmesystemet helt och spola det  
 grundligt med vatten. 
17.  Fyll till sist värmesystemet med färskvatten igen och  
 tillsätt eventuellt QK Korrosionsskydd. 
NB: Vi rekommenderar i allmänhet att en auktoriserad  
VVS-montör kontaktas innan produkten används.

Våra uppgifter är baserade på våra aktuella erfarenheter.  
Med reservation för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad  
kan laddas ned på www.unipak.dk
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Koncentrerad 
rengöringsvätska 
för värmesystem  
Avlägsnar kalk- rost- och 
slamavlagringar från 
rörsystem och ökar systemets 
effektivitet, vilket minskar 
energiförbrukningen.

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

Citronsyra, 
monohydrat
2-Fosfonobutan-1,2,4-
trikarboxylsyra

(H290) Kan vara 
korrosivt för metaller.
(H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
(P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd. 
(P301+P330+P331) VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. 
Framkalla INTE kräkning. 
(P303+P361+P353) VID HUDKONTAKT (även håret):  
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj 
huden med vatten .
(P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN:  
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. 
(P310) Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 om tvätt- och 
rengöringsmedel.
Fosfonat < 5%

Fara

Vare nr.: 
8044010

VVS nr.: 
4107000 
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