
Piedevu komplekss siltumnesējiem 

STATERM LONG-LIFE 

Piedevu komplekss siltumnesējiem paredzēts siltumnesēju ekspluatācijas īpašību atjaunošanai, kas daļēji zaudētas tā 

lietošanas laikā, kā arī siltumnesēju pagatavošanai no koncentrātiem STATERM. 

Komplekss satur pretputošanās, pretkorozijas, dezaktivējošas, stabilizējošas piedevas un citus komponentus, kas atgriež 

siltumnesējam tā sākuma īpašības un pagarina tā efektīvas kalpošanas laiku līdz 2-3 gadiem. Savlaicīga kompleksa 

pievienošana manāmi pagarina cirkulācijas sūkņu, siltummaiņu, radiatoru un citu apkures sistēmu elementu kalpošanas 

laiku.  

Smagu siltumnesēja ekspluatācijas apstākļu gadījumā (spēcīga sākotnējā apkures sistēmas elementu korozija, vērā 

ņemams bioloģisks apaugums, lieli sāļu nogulsnējumi, augsts vides pH līmenis, vietēja sistēmas pārkaršana ar 

siltumnesēja viršanu), rekomendējam pievienot kompleksu siltumnesējam pirmo 15-18 mēnešu lietošanas laikā. 

Turpmāk kompleksu rekomendējam izmantot katrus 12 mēnešus. 

Komplekss labi jaucas ar siltumnesējiem uz etilēnglikola (MEG), propilēnglikola (MPG) un izopropanola (spirta) bāzes, kā 

arī aizsargā apkures sistēmas gumijas elementus no izžūšanas, plaisāšanas un sūcēm.  

SASTĀVS: monopropilēnglikols, pretputošanās, pretkorozijas, dezaktivējošas, stabilizējošas piedevas, kompleksa 

veidotājs, speciāli sagatavots ūdens.  

ĪPAŠĪBAS: 

 Atjauno siltumnesēja ekspluatācijas īpašības; 

 Aizsargā apkures iekārtas no korozijas; 

 Pagarina siltumnesēja kalpošanas laiku par 2-3 gadiem normālos apstākļos un par 1 gadu smagos lietošanas 

apstākļos; 

 Novērš kaļķa nogulšņu veidošanos uz apkures sistēmas iekārtu virsmām; 

 Aizsargā apkures sistēmas gumijas elementus no izžūšanas, plaisāšanas un sūcēm; 

 Labi jaucas ar siltumnesējiem uz etilēnglikola (MEG), propilēnglikola (MPG) un izopropanola (spirta) bāzes. 

LIETOŠANAS NOTEIKUMI: Kompleksu pievieno apkures sistēmai, rūpīgi samaisa ar siltumnesēju. Jaukšanas proporcija: 1 

litrs kompleksa paredzēts 100 litriem siltumnesēja. 

GLABĀŠANA: Glabāt hermētiski aizvērtā iepakojumā pie temperatūras kura augstāka par 5°С sausā vēdināmā telpā. 

BĪSTAMĪBAS KATEGORIJAS: Reproduktatīvajai sistēmai toksisks kat. 1B. PRODUKTA IEDARBĪBAS RAKSTUROJUMS: H360FD- Var negatīvi ietekmēt 

auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušajam bērnam. DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI: P201-Pirms lietošanas saņemt speciālu 

instruktāžu. P202-Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. P281-Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. 

P308+P313-Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. P405-Glabāt slēgtā veidā. PAPILDUS MARĶĒJUMS: Tikai profesionāliem 

lietotājiem. EUH210- drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma 


