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Naamloze vennootschap met Raad van bestuur met een kapitaal van 5.100.000 € - 310 259 205 RCS Parijs. 

 

Directie en diensten: 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex 
Tel. : 01 43 98 75 00 – Fax: 01 43 98 21 51 

E-mail: contact@climalife.dehon.com 

Maatschappelijke zetel: 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Parijs 

www.climalife.dehon.com 

Copyright © 2009 - Dehon service SA - Alle rechten voorbehouden. 

De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Ze worden te goeder trouw verstrekt, maar kunnen in geen geval een 
waarborg of onze aansprakelijkheid inhouden, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van derden of bij niet naleven door gebruikers van onze 
producten van de regelgeving van toepassing op onze producten. 
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VOORSTELLING 
 
De Concentratietest is een gebruiksvriendelijke kit, te gebruiken 
voor alle installaties waaraan Thermonett ® Protector werd 
toegevoegd. 
 
Deze test staat toe om na te gaan of de concentratie 
Thermonett® Protector in de installatie voldoende is voor een 
optimale bescherming tegen kalkaanslag of metaaloxiden. 
 
De kit omvat: 
 

- 1 testbuis 
- 10 tabletten nr. 1 
- 10 tabletten nr. 2 

 
 
 
GEBRUIK 
 
Als Thermonett® Protector wordt toegevoegd aan het water van de installatie, laten circuleren 
gedurende minimaal één uur om het product uniform te verdelen over de kring alvorens de 
concentratietest te gebruiken. 

Een tablet nr. 1 en tablet nr. 2 plaatsen in de testbuis. Deze vervolgens vullen tot aan de rand met het 
water afgetapt uit de kring. De buis afsluiten en krachtig schudden. 

Gedurende 5 minuten laten rusten, vervolgens schudden opdat de kleur zichtbaar wordt. 

De buis tegen het witte gedeelte van de kleurschaal plaatsen: als er voldoende Thermonett® 

Protector aanwezig is om de installatie te beschermen, bevat de buis een identiek geel of donkerder 
geel dan het geel van de kleurschaal; als de inhoud van de buis een helderder geel is, Thermonett® 
Protector toevoegen en de test herhalen. 

Na gebruik, de buis zorgvuldig reinigen met kraantjeswater.  
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