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ZEVARrevital C
Speciální směs prodlužující životnost kapalin na glykolové a glycerinové bázi v tepelných čerpadlech,
topení a klimatizacích
•
•
•
•

Prodlužuje životnost kapaliny
Obnovuje odolnost proti korozi
Stabilizuje ochranu pryžových a plastických částí
Bez negativního vlivu na životní prostředí

Aplikace:
ZEVARrevital C je speciální směs inhibitorů určená pro stabilizaci a revitalizaci teplonosných kapalin
na glykolové a glycerinové bázi v topných systémech, tepelných čerpadlech, chlazení a klimatizacích.
Prodlužuje životnost původní kapaliny obnovením hladiny inhibitorů koroze, stabilizátorů pryže,
změkčovadel vody a stabilizace kapaliny na původní hodnoty.
Dávkování a aplikace
Ze systému odpustíme vzorek původní kapaliny, zkontrolujeme senzoricky, jestli není kapalina zcela
degradovaná (částice rzi a kalu, zápach typický pro rozklad). V případě poklesu ZVA parametru pod
hranici 6,4 provedeme revitalizaci a to 1 l revitalizační směsi ZEVARrevital C na 60 l původní náplně a
uvedeme systém do provozu.
ZEVARrevital C je určen pro revitalizaci kapalin:
 CONVECTheat E.G.
 CONVECTheat E.C.O.
 CONVECTheat G.E.
 CONVECTheat G.C.
 CONVECTheat G.h.p.
 CONVECTheat G.W.
Fyzikální vlastnosti
Vzhled: lehce viskózní kapalina
Barva: bezbarvá
Balení
1litr
Bezpečnostní opatření
Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.
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Zdravotní rizika
Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění.
Manipulace
Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví.
Uskladnění
Nádoby uchovávat vždy uzavřené.
Chránit před mrazem.
Dojde-li k rozlití
Přípravek pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina, apod.) a odstraňte.
Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod a kanalizací.
Nebezpečí požáru/výbuchu
Směs není hořlavá.
První pomoc
Při vdechnutí:
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. V případě obtíží konzultujte s lékařem.
Při styku s kůží:
Zasažené části pokožky omyjte vodou a mýdlem. V případě obtíží konzultujte s lékařem.
Při zasažení očí:
Při otevřených víčkách vyplachujte 15-20 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou.
Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití:
Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí), dejte postiženému vypít
větší množství vody.
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.
Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

®

ZEVAR , s. r. o., Větrný Jeníkov 147, 588 42 Větrný Jeníkov, ČESKÁ REPUBLIKA
email: info@zevar.cz, http: www.zevar.cz
IČO: 255 44 101, DIČ: CZ 255 44 101
tel/fax: +420 567 275 132

