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SOCONHEAT Tekuté těsnění 

 

Přípravek pro zacelování netěsností systémů ústředního 
vytápění 

Charakteristika přípravku 

 

 Lehce se disperguje v oběhové vodě 
 Zaceluje drobné netěsnosti, trhlinky  
 Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku 
 Nezpůsobuje ucpávání jednotlivých komponent systému. 
 Snadno aplikovatelný 
 Netoxický a biologicky odbouratelný 
 Kompatibilní s výrobky SOCONHEAT a elastomery 
 nezpůsobí ucpání v systému 

 

Aplikace přípravku 

Přípravek SOCONHEAT Tekuté těsnění je určen pro vnitřní aplikaci k utěsnění drobných 
netěsnost, prasklin a prosakujících spojů u všech typů systémů nepřímého ústředního 
vytápění, z běžných kovů a slitin včetně hliníku. Přípravek po aplikaci vytvoří obvykle během 
24 hodin měkké těsnění. Časový interval tvorby těsnící ucpávky je závislý na míře úniku a 

teplotě. 

 

Fyzikální vlastnosti 

Vzhled: bílá emulze 
Zápach : lehký 
Hustota: 1,00 g.cm-3 (20°C) 
pH:  7,0 
Zámrzná teplota: 0°C 
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Dávkování přípravku 

Přípravek na zacelování netěsností SOCONHEAT Tekuté těsnění by měl být aplikován v 
poměru 0,5 % přípravku k objemu systému, tj. např. 0,5 litru na 100 litrů vody. Systém 
ponechat následně pracovat v běžném režimu min. 15 minut (teplo zvyšuje účinnost 
procesu). 

Větší systémy by měly být ošetřeny 1L přípravku. 

Dávkováni:  

Otevřené systémy lze dávkovat prostřednictvím napájecího bodu nebo přes expanzní 
nádobu za použití by-pass podavače nebo pomocí dávkovací nádoby. 
Uzavřené systémy lze dávkovat v libovolném vhodném místě systému před samotným 
plněním. V případě, že systém je již naplněn, lze přípravek aplikovat dávkovací nádobou pro 
napouštění přípravku přes plnicí ventil nebo jiný přístupový bod. 

Balení 

500ml 

Níže uvedené informace přispívají k bezpečnému dodržování regulačních předpisů týkajících se 

směsí nebezpečných pro zdraví lidu. Úplné bezpečnostní listy jsou standardně dodány zákazníkům 

s dodávkou přípravků a jsou rovněž zákazníkům na vyžádání k dispozici k nahlédnutí. 

Složení 

Přípravek obsahující směs aktívních ne-nebezpečných čistících složek.  

Nebezpečnost  

Směs není považována za nebezpečnou pro zdraví a životní prostředí. 

Směs není určená pro ošetření systémů pitné vody. 

 

Zacházení  

Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí a zvířat. 

Proveďte důkladný výplach obalů před likvidací. 

 

Skladování 

Uchovávejte obal těsně uzavřený na místech tomu určených. 

Skladujte v chladném a dobře větraném místě. Vyhněte se kontaktu se zápalnými zdroji a 

silnými oxidačními činidly. 

 

mailto:info@zevar.cz
http://www.zevar.cz/


 Produktový list  
 
 

ZEVAR
®

, s. r. o., Větrný Jeníkov 147, 588 42 Větrný Jeníkov,     

email: info@zevar.cz, http: www.zevar.cz  

IČO: 255 44 101, DIČ: CZ 255 44 101 
tel/fax: +420 567 275 132 

ČESKÁ REPUBLIKA   

 

 

 

Hořlavost / nebezpečí výbuchu 

Nehořlavý přípravek 

 

Při náhodném úniku 

Náhodný únik média řešte naředěním čistidla vodou (až 1000krát) a spláchnutím do 

odpadních vod. 

 

První pomoc 

Vždy postupujte symptomaticky! 

 

Při zasažení kůže 

Okamžitě omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud dojde k podráždění, 

vyhledejte lékařské ošetření. 

 

Při zasažení očí 

Okamžitě omývejte oči proudem tekoucí vody, oční víčka držte od sebe a následně 

vyhledejte lékařské ošetření. 

 

Při požití 

Vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Nikdy nevyvolávejte zvracení, hrozí riziko 

vdechnutí přípravku. Vyhledejte lékařské ošetření. 

Upozornění dodavatele přípravku 

Přípravek SOCONHEAT Tekuté těsnění zůstává trvale v topné soustavě, nevypouštějte 
ošetřenou vodu z okruhu po aplikaci přípravku! 

Přípravek SOCONHEAT Tekuté těsnění není určen pro rozvody pitné vody!  
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