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Rozvod natlakujte na 5-7 bar, minimálne však na bežný prevádzkový tlak v rozvode. BCG 84 musí na 
netesných miestach vystúpiť, aby mohol kryštalizovať mimo potrubia. Počas procesu utesňovania môže 
tlak klesať, preto dbajte na to, aby bol systém dostatočne natlakovaný počas celej doby utesňovania! 
 

Aj keď k zastaveniu úniku a hrubému utesneniu môže podľa okolností dôjsť veľmi rýchlo, je potrebné 
cirkulovať BCG 84 minimálne 1-2 dni (48 hodín). Vo vlhkom prostredí (čo je takmer všade, pretože okolie 
miesta úniku je mokré) musí byť doba pôsobenia predĺžená až na 3 dni (72 hodín), pri zriedení 1:1 aj viac. 
Pretože sa pri potrubiach obalených kaučukovou izoláciou nemôže dostať k netesným miestam 
dostatočné množstvo CO2 (vzduch), dochádza k utesneniu len podmienečne.  
 

Po vykonaní utesnenia BCG 84 vypustite, zachyťte do nádoby (možnosť opakovaného použitia do 1 roku). 
Zatesnený rozvod dôkladne prepláchnite prúdom vody po dobu niekoľkých minút, vyčistite perlátory, vráťte 
sitká a filtre na svoje miesta. Rozvod uveďte znovu do prevádzky. Bojler na teplú vodu musí byť pred 
utesňovacími prácami uzatvorený, sprevádzkujte ho až po preplachu a sfunkčnení rozvodov. Pracovné 
nástroje (čerpadlo, plniacu pumpu, hadice, atď.) ihneď po použití poriadne prepláchnite! 
 

Bezpečnostné opatrenia: 
Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP). 
Pri zasiahnutí oči dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Chráňte pred deťmi! 
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami! 
Používajte bežné ochranné pracovné pomôcky. 
Používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. 
Bezpečnostný list na vyžiadanie u výrobcu, resp. distribútora. 
 

Likvidácia: 
Po silnom zriedení je možné vypustiť do kanalizácie. 
Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch. 
 

Zloženie: 
Kremičitan alkalického kovu, celulózové vlákna, farbivo, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom. 
Nerozpúšťa sa inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný voči tlaku. 
 

Zmiešavací pomer:    
Neriedený, alebo zriedený maximálne 1:1 (vyššia koncentrácia zlepšuje proces utesňovania) 
Zachytený BCG 84 sa dá do 1 roku od otvorenia kanistra znovu použiť. 
 

Skladovateľnosť: 
5 rokov od dátumu výroby. Skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom! 
 

Balenie:    
5 l,   10 l 
 

Údaje odpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené. 


