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K375 Inhibitor pro topné systémy

Velmi mnoho se diskutuje o plastoých
trubkách s kyslíkovou bariérou.
Jaké jsou k tomu důvody?
Je zrámo, že kyslík, prostřednictúm žslez-
ných komponentů vyvolává koron a tvoÍi
rez (onď železa). Tato rez, romášena
vodou se usazuje na stěnách trubek PE-X
a tvoři houboúté usazeniny, nesprávrrě
nazyvané řasy, které poškozují oběh vody
v trubkách
Nonny DIN německé, vyžadují pro podla-
hové topné rozvody pouátí trubek s an-
tioxidačním powchem nebo pouátí pasi-
vačnich roáoků. aby kovové powchy ne-
byly aktivní (DTN 4726 2.4 ).
Takto upravené trubky ve skutečnosti ne_

řeší problémy,protože kyslík se dostává do
rozvodu nejen prostředniďúm trubek
PE-X.
Nejnebezpečnějšimi místy jsou těsnění
čerpadel nebo vypouštěcích vartilů pro
automatické odpouštěni wduchu, pokud

jsou umístěny ve vstupní části z.ařizeti,
např' těsně přď čerpadlem'
Je tudiž logické, že kovové ěásLi ařizeil
musí bý chránáry takovym způsobem,
aby bylo zamezeno tvořeni oxidu'
Toto je fi,rnkce inhibitoru K375 Gacomini.
Vývořerrím powchů, které již nepodléhají
koroá je toto nebepečí ods|raněrro již na
počátku, zatímco pň pouátí antioxidačtích
trubek je řešením pouze z čá*i a poďe
někteých průzkumů (např. CSTB Fran-
cie) málo účirrrre.
Inhibitor Gacomini. pokud je správně
pouát, chráru bezpečně jakýkoliv topný
systém.
Problém se preserrtuje v jakémko|iv zaÍi-
zení (topné panely, radiátory atd.) a je tím
eúdentnější, čím je přítomno úce elemerrtů
z kovu. Pro jakékoliv výápěcí z.aÍizenl,
inhibitor zajišťuje stejný ochranný efekt.
Zaručuje dloúodobé a bezpečné uilváru
po mnoho let.

Funkce

Inhrbitor K375 je ochrarrný roztok, kteý
je schopen zament vytvářerrí vápenných
usazenin, zameanje korozi zařizeni a tru-

bek. Jedná se o směs látek, které mají
schopnost chránit kovové i nekovové ma-
teriá1y.

Charakteristika

Jedna litrová láhev se uilvá cca na 200 l
vody v topném rozvodu. V praxi se uává
jedna láhevna700 - 800 m trubek Giaco-
therm (byt o roz),oze 110 - 120mt;. Dopo-

ručujeme opakovat stejné dávkování jď-
nou ročrrě abychom zaktivovali ochranu
na ne1vyšši stupď účrnnostr.

Dávkování

Roztok K375 nerrítoxický. Přesto doporu-
čujeme ukládat mimo dosah dětí a při
práci pouilvat ochranné rukavtce.

Bezpečnostní
opatření
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