
Monteringsbeskrivelse         
CANES VANNBEHANDLING

NB! Instruks her erstatter ikke originalt sikkerhetsdatablad (SDS). Les spesifikt SDS som følger sitt produkt.

LUFT - VANN

VÆSKE - VANN

HUSK!
Dosering er 

anbefalt med 
0,4% av 

vannvolumet

Canes AS  tel: +47 69 23 44 00 support: support@canes.no
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Varmeanlegg (maks 60º)          

Isvann/Kjøleanlegg        

 

Lavtemp anlegg (maks 60º)        

Høytemp anlegg (+60º)  

Isvann/Kjøleanlegg         

Spørsmål     ?

Ove Gudding 
Tel: 93 46 65 75
Produktansvarlig ADEY/ MagnaClean

Simen Andresen 
Tel: 93 41 44 94
Teknisk support varmeanlegg 

John-Erling Johansen 
Tel: 46 43 22 68 
Teknisk support varmeanlegg

            Installasjon av filter                                     Rensekoffert                                                                   Rens                           Beskyttelse av anlegg 

NYE ANLEGG

ELDRE ANLEGG

 
VIKTIG - Etter rens av varme/ - kjøleanlegg skylles gammelt vann/ - kjemi ut av anlegget.
Veiledning om utslippskrav i henhold til forurensningsloven § 7, gå til www.canes.no  

MONTERINGSBESKRIVELSE 

Canes AS  tel: +47 69 23 44 00 support: support@canes.no

NB! Magnet kan påvirke pacemaker
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            Installasjon av filter                                     Rensekoffert                                                                   Rens                           Beskyttelse av anlegg 

VIKTIG - Magnetittslam skal ikke helles i sluk! Slammet samles i beholder og leveres på miljøstasjon  
      som restavfall.

CANES VANNBEHANDLING

Canes AS  tel: +47 69 23 44 00 support: support@canes.noCanes AS  tel: +47 69 23 44 00 support: support@canes.no
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* INFO    I nye anlegg kan det benyttes MC3 ved behov, minimum 2 timer rens. Gjelder utvalgte varmepumpemerker. 
    I eldre anlegg bør rensevesken være i anlegget fra 7 til 90 dager.
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1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør
Firmanavn: Canes AS • Postadresse:  Kallumveien 16
Postnr.: 1524 • Poststed: Moss • Land: Norge •  
E-post: support@canes.no

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon Giftinformasjonen: 22 59 13 00

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og  
nødrutiner
Sikkerhetstiltak for å beskytte personel: Benytt personlig verneutstyr.  
Se egne SDS.

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 
Beskyttende tiltak
Råd om generell yrkeshygiene: Vask hendene etter hvert skift og før 
spising, røyking eller bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller 
røykes under arbeidet. Vask tilsølte klær før de brukes.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Emballas-
jen skal holdes tett lukket. Forhold som skal unngås: Må ikke op-
pbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer.

Betingelser for sikker oppbevaring
Egnet emballasje: Lagres i originalbeholder.
Råd angående samlagring: Lagres adskilt fra: Sterke  
oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser

Håndvern
Håndvern: Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike 
hanskeprodusentene.

Referanser til relevante standarder:
NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer). 
NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder).
Gjennomtrengningstid: > 480 minutter.
Tykkelsen av hanskemateriale: 0,4 mm.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern: Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller.
Referanser til relevante standarder NS-EN 166 (Øyevern -  
Spesifikasjoner).

Annen informasjon
Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen
på arbeidsplassen

Beregning av mengde vannbehandling i varmeanlegg

Dosering er anbefalt med 0,4% av vannvolumet. 
I tilfeller hvor man ikke vet vannvolumet, har vi laget noen retningslinjer for å få  
en indikasjon på vannvolumet.

I gulvvarmeanleg kan man regne med følgende:
Gulvvarmesystem med 16 mm rør:  0,61 liter pr m²
Gulvvarmesystem med 20 mm rør: 0,72 liter pr m²
I tillegg kommer volum i varmepumpe, akkumulator, kjele og andre  
komponenter i sentral og tilførselsrør.

I radiatoranlegg kan man anta følgende:
Lavtemperert radiatoranlegg:  20 liter pr kW
Høytemperert radiatoranlegg:  13 liter pr kW

Ved andre varme-/kjøleanlegg må volum beregnes basert på riktig underlag.
Canes kan bistå med beregning av volum på varmeanlegg.

GENERELT UTDRAG AV SIKKERHETSDATABLAD 
MC5 Cleaner

Eksempel på beregning 

150 m² gulvvarmeanlegg med 16x2 mm rør:      93 liter 

Kjele/akkumulator:                                                   120 liter 

Samlet vannmengde:                                                213 liter 

0,4% av 213 liter = mengde kjemi:                        0,85 liter 
 
Anlegget tilsettes 0,85 liter cleaner,protector / biocide

 NB! Magnetittslam skal ikke helles i sluk! Slammet samles i egen beholder og leveres på miljøstasjon som restavfall.

Canes AS  tel: +47 69 23 44 00 support: support@canes.no


