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K382

2IN1 - Dvojitý účinok: 
čistiaci a ochranný roztok

KÓD OBJEM [l]

K382Y001 1

 Verzie a kódy

- ČISTÍ: odstraňuje nečistoty a rozpúšťa usadeniny
- CHRÁNI: obsahuje látky s antikoróznymi účinkami a s

účinkami, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín.

 Popis
2IN1 špeciálny roztok s čistiacim, antikoróznym a ošetrujúcim 
účinkom, založený na nie-acidnej báze.
Vhodný pre vysokoteplotné, nízkoteplotné aj zmiešané 
systémy, taktiež je vhodný do systémov, ktorých súčasťou sú 
solárne panely.
Roztok sa po naliatí do systému necháva v ňom a nie je 
potrebné ho opätovne vypúšťať ako väčšinu čistiacich 
kvapalín. Nová kvapalina R382 prináša dvojitý účinok:

 Fyzikálne vlastnosti
Zmes látok proti korózii a tvorbe usadenín.
• Forma: kvapalná
• Farba: žltkastá
• Vôňa: neutrálna
• pH tq.: ca. 9,0
• pH (pri použití): 7,0 – 8,0
• Hmotnosť: ca. 1,1 kg/l

 Použitie
Roztok 2IN1 používajte v koncentrácii 1 % (1l roztoku na 100
l vody v systéme). Roztok sa do systému nalieva cez filter
(alebo cez inú vhodnú časť). Nechajte asi hodinu cirkulovať v 
systéme a následne vyčistite filter. Ak je to potrebné, tento 
postup zopakujte. Ak je systém nadmerne znečistený, 
odporúča sa najskôr použiť čistiacu kvapalinu K381 
REMOVE-RAPID.
Pravidelná kontrola systému a jeho znečistenia usadeninami 
či riasami by sa mala vykonávať aspoň raz ročne. To isté platí 
aj o kontrole čistoty filtra.
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UPOZORNENIE

ÚDAJE O MOŽNOM NEBEZPEČENSTVE
H315  Spôsobuje podráždenie kože
H317 Môže spôsobiť kožnú alergickú reakciu.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
P101 V prípade lekárskej konzultácie majte pri sebe nádobu od kvapaliny alebo etiketu.
P102 Držte mimo dosahu detí.
P303+P361+P353 V prípade priameho kontaktu roztoku s kožou alebo vlasmi si vyzlečte kontaminované oblečenie. Kožu príp. vlasy opláchnite vodou.
P333+P313 V prípade podráždenia pokožky sa poraďte so svojim lekárom.
P305+P351+P338 V prípade priameho kontaktu s očami si po dobu niekoľkých minút oplachujte oči vodou. V prípade nosenia kontaktných šošoviek si ich 
vyberte a pokračujte v oplachovaní očí vodou.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva, navštívte lekára.
P501 Výrobok alebo jeho obal recyklujte/vyhoďte do odpadu v súlade s lokálnymi nariadeniami.
EUH 208 OBSAHUJE: ZMES: 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
[EC NO. 247-500-7]; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE [EC NO. 220-239-6] (3:1) môže vyvolať alergickú reakciu.

 Bezpečnostné upozornenia. Inštalácia, spustenie a pravidelná údržba musia 
byť vykonávané špecializovaným technickým personálom a v súlade s 
národnými nariadeniami. Kvalifikovaný inštalatér musí pri práci dodržiavať 
všetky zásady bezpečnosti pri práci. Nesprávna inštalácia alebo nedodržanie 
zásad bezpečnosti pri práci môže spôsobiť škody alebo zranenia osôb a zvierat, 
za ktoré Giacomini S.p.A. nenesie zodpovednosť.

 Ostatné informácie. Pre ďalšie informácie kontaktujte technické oddelenie emailom 
na giacomini@giacomini.sk alebo telefonicky na +421417645223. Tento
technický list má len informatívny charakter a spoločnosť Giacomini S.p.A. si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny technického alebo obchodného charakteru. 
Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti 
dodržiavať potrebné normy a nariadenia správnej technickej inštalácie a užívania.

 Upozornenie
Giacomini S.p.A. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Nepoužívajte s vykurovacími 
médiami, ktoré majú neurčité chemické zloženie. Výrobok uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote. V prípade 
prelievania do iných nádob, používajte nádoby z polyetylénu. Nevystavujte výrobok priamemu kontaktu so silnými kyselinami a 
oxidačnými látkami. Držte mimo dosahu detí a zvierat. Držte mimo kontaktu s potravinami a inými chemickými látkami. Po 
použití vždy nádobu s kvapalinou dobre uzavrite.

 Etiketa
Etiketa o možných nebezpečenstvách v súlade s Nariadením (CE) 1272/2008 (CLP) a jeho dodatkami a novelami.




