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Biztonsági adatlapHasználati utasítások

Ártalmatlanítás

Szállítás

Keverési arányok

Fontos!
5/MYPTEC 5 liter
1/MYPTEC 1 liter (12 db/doboz)

 MAYLINE PROTEC
Istruzioni d‘uso:  Pulire con Mayline HR gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065. Verificare o calcolare 
il contenuto d’acqua dell’impianto. Riempire a metà l’impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di  
protettivo tramite una pompa di caricamento, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l’acqua.
Controllare il valore pH dopo circa 10 minuti, il valore deve essere tra 8,5 e 9. Ricontrollare il valore dopo 1 fino 3 mesi e riempire 
nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo. In caso di necessità, scaricare l’acqua dell’impianto per eliminare
eventuali residui di depositi. Riempire nuovamente l’impianto con acqua e liquido protettivo. Controllare il valore pH ogni due  anni.

Nota importante:  Sciacquare o pulire accuratamente l’impianto prima di inserire il liquido protettivo, usando per la pulizia il 
prodotto Mayline HR. Mayline PROTEC può essere mescolato con le glicole/antigelo ma NON con altri prodotti chimici.

Dati di sicurezza:  In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la 
pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente con acqua da oggetti come 
piastrelle, pavimenti, lavandini, ecc. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Smaltimento:  Fortemente diluito, il prodotto può essere scaricato in fognatura.
Trasporto:  Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto. Le indicazioni corrispondono alle esperienze attuali. 
Cambiamenti tecnici possibili.
Proporzione di miscela:  1% (1 litro Mayline PROTEC su 100 litro d’acqua). 
ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.
Data di scadenza:  5 anni (dalla data di produzione)
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 
gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare
H319 - Provoca grave irritazione oculare

MAYCHEM srl 
Via Giotto, 5
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471/052852
Fax: 0471/1968339
P.IVA: IT02668160217

CONTENUTO:

1 lt 5 lt 

Data di produzione:

MAYCHEM
PROFESSIONAL LIQUID

Liquido protettivo per circuiti di riscaldamento a base dei fosfati.

MAYLINE PROTEC
PROTECTOR INHIBITOR

Foszfát-alapú korróziógátló folyadék fűtési rendszerekhezFoszfát-alapú korróziógátló folyadék fűtési rendszerekhez

A Mayline PROTEC  adalék védelmet biztosít a fűtési rendszerek elemeinek,
különös tekintettel az acél, réz és alumínium szerelvényekre, rendszer ele-
mek védő hatásával. A csövek, szerelvények felületét vékony bevonattal 
látja el, mely különösen fontos az általában jelentkező oxigén diffúziós 
hatás esetén (pl. padlófűtési csövek, tömítések mentén nyári időszakban).

Összetevők: foszfát, inhibitorok és egyéb adalékok.

Kód      Kiszerelés

Szavatossági idő: 5 év (gyártástól számított)

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblít-
se ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben 
bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesz-
tyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az eset-
legesen kifolyt készítményt a használati, berendezési 
tárgyakról (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja 
azokat a károsodástól.  
A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

1% (1 liter Mayline PROTEC 100 liter vízhez) 
FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL 
ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁ-
CIÓBAN ALKALMAZNI.

A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. 
A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás 
változhat!

A helyi rendelkezéseknek megfelelő kémhatású és összeté-
telű folyadékot lehet a szennyvíz hálózatba engedni, általá-
ban megfelelően felhigítva hálózatba engedhető.

Használjon Mayline HR tisztítószert a védő folyadék alkalmazását meg-
előzöen, majd öblítse át és tisztítsa ki a rendszert. Mayline PROTEC ada-
lékot glikollal vagy egyéb fagyállóval igen, de más vegyi anyaggal NEM 
szabad keverni!

Tisztítsuk meg a fűtési rendszert a Mayline HR tisztító ada-
lék alkalmazásával, az UNI 8065 norma szerint.
Ellenőrizze a rendszer paramétereit és számítsa ki a rend-
szer térfogatát. Töltse fel a fűtési rendszert félig, használ-
jon töltő szivattyút a megfelelő mennyiségű PROTEC vé-
dőfolyadék adagolásához. Töltse teljesen fel a rendszer 
vízzel, légtelenítse azt, majd kapcsolja be a szivattyút a 
folyadék keringetéséhez. 10 perc cirkuláltatás után ellenő-
rizze a kémhatást, a pH értéket; az elérni kívánt érték 8.5 és 
9.0 között kell legyen.
Ellenőrizze a koncentrációt 1, legfeljebb 3 hónapon belül,
töltse fel a rendszer a szükséges PROTEC védőfolyadék és 
víz adagolásával. Szükség esetén engedje le a rendszerből a
folyadékot megjelenő szennyeződések, kiválások esetén,
majd ismét töltse fel PROTEC protektív adalékkal kevert 
vízzel. 12 havonta ellenőrizze a pH-értéket!
Padló-/falfűtési rendszerekhez a Maychem SBA adalék ja-
vasolt, mely nemcsak antikorróziós és zajcsökkentő, de 
antibakteriális hatással is bír.


