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Płyn do uszczelniania instalacji grzewczych 
 

 

Płyny BCG służą do likwidacji 

nieszczelności w instalacjach 

grzewczych, kotłach, 

rurociągach przy utracie wody 

nawet do kilkuset litrów 

dziennie. Płyn uszczelnia  

w krótkim czasie wszystkie 

materiały dostępne w handlu 

(tworzywa sztuczne i metale). 

Likwidacja przecieku 

następuje samoczynnie na 

drodze sylifikacji a uzyskane 

uszczelnienie jest trwałe  

i odporne na starzenie się. 
 

 

Przykład zastosowania BCG 24 do instalacji c.o. ogrzewanego kotłem stojącym. 
 

BCG 24 – płyn do uszczelniania instalacji grzewczych (kotły, rurociągi, grzejniki, 

ogrzewanie podłogowe)( przy ubytku wody do 30 litrów na dobę. (Instalacje 

ogrzewane kotłami). W instalacjach ogrzewanych termą gazową , przy ubytku wody 

do 10 litrów na dobę stosować płyn do uszczelniania BCG 30. Płyn BCG 24 

krystalizuje się w połączeniu z osaczającym powietrzem, następuje mechaniczne 

zamknięcie się miejsca przecieku. Uszczelnienie przez BCG 24 jest trwałe i odporne 

na starzenie się. Instalacje zawierające elementy aluminiowe należy po 4 tygodniach 

od uszczelnienia opróżnić, przepłukać i ponownie napełnić. Instalacja do której ma 

być wprowadzony środek musi być wolna od dodatków tzn. środków antykorozyjnych 

oraz przeciw zamarzaniu. Okres przechowywania 5 lat od daty produkcji. 

 

Dawkowanie:    od 1:100 do 1:50   (1 -2 litrów płynu BCG 24 na 100 litrów zładu). 

Po wprowadzeniu płynu do obiegu odczyn pH powinien wynosić 10,5 do 11, 

możliwość kontroli przy użyciu paska indykatora. W przypadku wątpliwości zmierzyć 

objętość wody w instalacji. 
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Sposób zastosowania: 

 

Nieszczelny kocioł:  Zablokować instalacje grzewczą od kotła, doprowadzić    

kocioł do temperatury roboczej. Ustawić maksymalną temperaturę za pomocą 

przycisku z kominiarzem. Przed użyciem kanister dokładnie wstrząsnąć. Wprowadzić 

przez zawór wody napełniający instalację odpowiednią ilość płynu (zgodnie z tabelą), 

kocioł dopełnić do ciśnienia 1 bar. Pompę obiegową dokładnie odpowietrzyć poprzez 

śrubę kontrolną. W takich warunkach kocioł musi pracować przez 4 godziny. Po 

uszczelnieniu kocioł opróżnić, ponownie napełnić i włączyć do obiegu. 

 

Nieszczelna instalacja:  Wymontować sita oraz filtry w obiegu instalacji lub 

wykonać ich obejście. Napełnić instalację wodą i odpowietrzyć. Ustawić maksymalną 

temperaturę za pomocą przycisku z kominiarzem.  Uruchomić instalację grzewczą, 

całkowicie otworzyć wszystkie zawory mieszające i zawory elementów grzejnych. 

Pompy obiegowe dokładnie odpowietrzyć i pozostawić włączone. Z całkowicie 

napełnionej instalacji upuścić odpowiednią ilość wody i zastąpić ją płynem 

uszczelniającym BCG 24, który należy wprowadzić przez zawór wody napełniający 

instalację. Przed użyciem kanister dokładnie wstrząsnąć. Instalacje grzewczą napełnić 

do osiągnięcia ciśnienia roboczego. Pompy obiegowe jeszcze raz dokładnie 

odpowietrzyć poprzez śrubę kontrolną. Instalacja grzewcza musi pracować  

w wymienionych powyżej warunkach przez siedem godzin. Uszczelnienie następuje  

w zależności od warunków w ciągu jednego lub kilku dni. Przy właściwym 

zastosowaniu nie powstają szkody na pompach i zaworach regulacyjnych.    
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