
Šilumos nešiklių priedų kompleksas  

STATERM LONG-LIFE 

Šilumos nešiklių priedų kompleksas skirtas šilumos nešiklių eksploatacinėms savybėms, kurios iš dalies prarandamos 

naudojimo metu, atkurti, taip pat šilumos nešikliams pagaminti iš koncentratų STATERM. 

Komplekso sudėtyje yra putojimą mažinančių, antikorozinių, aktyvumą mažinančių, stabilizuojančių priedų ir kitų 

komponentų, grąžinančių šilumos nešikliams pradines jų savybes ir prailginančių jų efektyvaus naudojimo laikotarpį iki 2-

3 metų. Komplekso naudojimas laiku pastebimai prailgina cirkuliacinių siurblių, šilumokaičių, radiatorių ir kitų šildymo 

sistemų elementų naudojimo laiką.  

Jei šilumos nešiklio eksploatacijos aplinkybės yra sudėtingos (stipri šildymo sistemos elementų korozija, stiprus biologinis 

užsiteršimas, nemažas kiekis druskų nuosėdų, aukštas aplinkos pH lygis, sistemos perkaitimas, kai šilumos nešiklis 

užverda), rekomenduojame šilumos nešiklį papildyti kompleksu pirmuosius 15-18 naudojimo mėnesių. Vėliau 

rekomenduojame kompleksą naudoti kas 12 mėnesių. 

Kompleksas gerai susimaišo su šilumos nešikliais, pagamintais etilenglikolio (MEG), propilenglikolio (MPG) ir 

izopropanolio (spirito) pagrindu, taip pat saugo guminius šildymo sistemos elementus nuo perdžiūvimo, sutrūkinėjimo ir 

protėkių.  

SUDĖTIS: monopropilenglikolis, putojimą mažinantys, antikoroziniai, aktyvumą mažinantys, stabilizuojantys priedai, 

komplekso pagrindas, specialiai paruoštas vanduo.  

SAVYBĖS: 

• Atkuria šilumos nešiklio eksploatacines savybes; 

• Saugo šildymo įrenginius nuo korozijos; 

• Prailgina šilumos nešiklio naudojimo laiką 2-3 metais normaliomis sąlygomis ir 1 metais esant sudėtingoms 

naudojimo sąlygoms; 

• Šildymo sistemos įrenginių paviršiuje neleidžia susidaryti kalkių nuosėdoms; 

• Apsaugo guminius šildymo sistemos elementus nuo perdžiūvimo, suskilinėjimo ir protėkių; 

• Gerai susimaišo su šilumos nešikliais, pagamintais etilenglikolio (MEG), propilenglikolio (MPG) ir izopropanolio 

(spirito) pagrindu. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Komplekso pilama į šildymo sistemą, jis gerai sumaišomas su šilumos nešikliu. Maišymo 

proporcija: 1 litras komplekso skirtas 100 litrų šilumos nešiklio. 

SAUGOJIMAS: Laikyti hermetiškai uždaroje pakuotėje, aukštesnėje kaip 5°С temperatūroje, sausoje vėdinamoje 

patalpoje. 

PAVOJINGUMO KATEGORIJOS: Kenksmingas reprodukcinei sistemai. 1B. PRODUKTO DAROMOS ĮTAKOS APIBŪDINIMAS: H360FD- Gali pakenkti 

vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. ATSARGUMO FRAZĖS: P201-Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. P202-Nenaudoti, jeigu 

neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. P281-Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. P308+P313-Esant sąlyčiui arba jeigu 

numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. P405-Laikyti užrakintą. PAPILDOMAS ŽENKLINIMAS: Skirta naudoti tik profesionalams. EUH210-Saugos 

duomenų lapą galima gauti paprašius. 


