
 

 1/3 

Ref. : NE.59 /10.17/V5/ HU 

TERMÉKISMERTETŐ 
 
A SolRnett  nedvesítő organikus oldószer és alkáli detergens 
felhasználásra kész oldata, mely napenergiát hasznosító 
rendszerek belső tisztítására alkalmazható. 
 
Ezt a nagyon hatékony tisztítószert kifejezetten a napenergiás 
rendszerek kátránymentesítésére fejlesztette a Climalife 
(Group Dehon). 
 
 
 

 
 

FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZ ŐK  
 

Megjelenés .............................................................................. világossárga folyadék 
pH érték..... .............................................................................. 10,8 
A folyadék sűrűsége +20°C-on................................................. 0,975 kg/dm3 

Fagyáspont 1,013 bar(abs) nyomáson .....................................  -28 °C 

Forráspont 1,013 bar(abs) nyomáson ...................................... > 100 °C 
Nedvesítő képesség 1%-on ..................................................... > 5 perc 
Lobbanáspont .......................................................................... Nincs 
Oldhatóság vízben ................................................................... Teljes mértékben oldódik  

 
 
FELHASZNÁLÁS  
 
 

Egy napenergiás rendszer jó működése a csővezeték tökéletes belső tisztaságától függ.  
 
A SolRnett  feloldja és eltávolítja a közvetítőközeg lebomlásából keletkező lerakódásokat és 
dugulásokat. A lebomlást okozhatja a közvetítőközeg túl magas hőmérsékletnek való kitettsége, 
amely következtében a csövek belső felülete elkátrányosodik és leromlik az anyag áramlása, 
vagy egyenesen duguláshoz vezet. 
 
A SolRnett  felhasználása zárt rendszerben történik, a napenergiás rendszer közvetítőközeg-
töltetének teljes lefejtését követően.  
A lefejtés a berendezés legalacsonyabb pontján történik.  

SolRnett 

 
Non-contractual photo. 

 
A fénykép illusztráció. 
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SolRnett  

 

A SOLRNETT KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOKKAL ÉS ELASZTOMEREKKEL VALÓ 
KOMPATIBILITÁSA    
 
 

A SolRnett  , műanyagok és elasztomerek széles skálájával mutat jó kompatibilitást. 
 
 

Fémek Műanyagok Elasztomerek 
Alumínium - Réz Epoxy gyanták Butil gumi* 
Szénacél Polietilén Természetes gumi* 
302 rozsdamentes acél Poliészter Poliszulfid 
Sárgaréz Nylon EPDM 
Molibdén  Klórszulfonát polietilén 
Tantál  Buna-S* 
Volfrám   
Cu/Be C172 ötvözet   
Mg AZ32B ötvözet   

* enyhe duzzadás 

 
Kompatibilitási teszt egy órás kitettség után, forrásponti hőmérsékleten. 
Kivétel: PTFE és szilikongumi duzzadás. 

 
 
 

A SOLRNETT ALKALMAZÁSA  
 

Napenergiás rendszer lefejtése:   
 
Fejtse le és nyerje vissza a szennyezett közvetítőközeget megfelelő tartályba, és kezeltesse vagy 
semmisíttesse meg azt a hulladékokra vonatkozó hatályos speciális szabályozásnak megfelelően!  
 
Ajánlás : az alacsony pontokon lerakódott közvetítőközegek teljes eltávolítása érdekében csatlakoztasson 
egy szivattyút a berendezés bemeneti csonkjához, és mindaddig szivattyúzzon bele vizet, amíg a leeresztő 
csonknál kiürülő folyadék átlátszó nem lesz. 
 
Figyelem: acélból készült berendezések soha nem maradhatnak üresen párás környezetben a nedvesség 
miatt gyorsan képződő korrózió miatt. A korróziós lerakódások a közvetítőközeg nedvesítő képességének 
köszönhetően felszakadnának és az áramlásba kerülve károsítanák a szelepeket, valamint a napkollektor 
csöveit.  
Ha a lefejtést és öblítést követően a rendszer nem kerül azonnal feltöltésre az új közvetítőközeggel, akkor a 
közvetítőközeg betöltéséig tiszta vízzel feltöltve kell védve hagyni. 
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További információkért látogasson el honlapunkra! 
http://www.climalife.dehon.com/contact_us 

 
 

Copyright© 2017 - dehon service SA – Minden jog fenntartva. 

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és jelenlegi ismereteinken alapulnak. Jóhiszemű közreadásuk semmi esetben sem kötelez minket felelősségvállalásra, különös tekintettel a termékeink felhasználóira 
vonatkozó előírások megszegésének, illetve harmadik személynek okozott kár esetére. Az információk nem helyettesíthetik a nélkülözhetetlen előzetes kipróbálást az egyes felhasználási területeken való használhatóság 
megállapítása érdekében. A felhasználónak gondoskodnia kell a helyi előírások betartásáról és az esetleg szükséges jóváhagyások megszerzéséről. 

 

SolRnett  

 

A napenergiás rendszer kátrány-mentesítése SolRnett -tel: 
 
 
- A közvetítőközeg lefejtését követően az Univerzális 

szivattyú segítségével töltsön a berendezésbe a 
napenergiás rendszer térfogatának megfelelő + 5 liter 
mennyiségű SolRnett -et! 

 
- A rendszer enyhe dugulása vagy elkátrányosodása 

esetén a szivattyúval keringtesse legalább 30 percen 
keresztül zárt rendszerben a SolRnett -et.  A rendszer 
nagymérték ű dugulása esetén  keringtesse 24 órán 
keresztül!  

 
-  Fejtse le és nyerje vissza a szennyezett SolRnett  

megfelelő tartályba, és kezeltesse vagy 
semmisíttesse meg azt a hulladékokra vonatkozó 

speciális szabályozás által előírt kezelés érdekében! 
 

 
 
 
Ajánlás: a régi és rossz minőségű közvetítőközegektől és a használt tisztítószerektől minden esetben a 
hulladékokra vonatkozó hatályos speciális szabályzás által előírt módon szabaduljon meg!  
 

 
- Öblítse ki bő tiszta vízzel az Univerzális szivattyút! 

 
- Öblítse a berendezést tiszta vízzel!  

 
 
Napenergiás rendszer  feltöltése 
 
- A tiszta vízzel történő öblítést követően mérje meg a csapvíz és a rendszerből kiürülő víz pH értékét 

lakmuszpapír segítségével! Győződjön meg róla a lakmuszpapír felhasználásával, hogy  a csapvíz és 
a rendszerb ől kiürül ő víz pH értékei megegyeznek! Amennyiben a kiürülő víz pH értéke magasabb, 
mint a csapvízé, akkor ismételje meg az öblítést!  

 
- Ügyeljen arra, hogy a vizet teljes mértékben kiürítse a napenergiás rendszerből!  

 
- Töltse be az új közvetítőközeget a rendszerbe! Acélberendezések esetén, ha erre a műveletre nem kerül 

sor azonnal, akkor addig is töltse fel a berendezést tiszta vízzel! 
 

 
ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

Olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot! 
 

 A termék az európai uniós szabályozás szerint nem minősül veszélyes készítménynek. 

 Univerzális 
szivattyú   

Tisztítandó 
csővezeték  

SolRnett 
kanna  


