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Materiale de etanșare Liquid
Soluții de întreținere Liquid
Gama completa˘ de produse

Liquid S
Pentru etanşarea instalaţiilor de încălzire având scurgeri de apă de 
maxim 200 l pe zi 
Pagina 148.

Liquid L
Pentru etanşarea instalaţiilor de încălzire având scurgeri de apă de 
maxim 500 l pe zi 
Pagina 149. 

Liquid XL
Pentru etanşarea cazanelor de apă caldă având scurgeri de apă 
de maxim 800 l pe zi
Pagina 149. 

Liquid Clean 
Lichid pentru curăţirea instalaţiei de încălzire
În cadrul lucrărilor de întreţinere îndepărtează rugina, depunerile 
de calcar, şi nămol din instalaţiile de încălzire
Pagina 150.

Liquid Protect
Protecţia anticorozivă a instalaţiilor de încălzire
Previne daunele cauzate de coroziune şi formarea depunerilor
Pagina 150.

Accesoriu Liquid
Pompă de umplere Gebo Liquid pentru recipient de 2 l
Pagina 151.

Liquid Micro
Pentru etanşarea microcentralelor murale pe gaz având scurgeri de 
apă de maxim 10 l pe zi
Pagina 148.

Gebo Liquid – lichide pentru întreținere

Gebo Liquid – Solutii de etans,are lichide  
Pentru microcentrale murale pe gaz, instalat, ii de încălzire, s,i cazane
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Materiale de etanșare Liquid
Soluții de întreținere Liquid
Informații 

Domenii de utilizare:
 Solutiile de etanşare Gebo Liquid:

 Domenii tipice de utilizare:  etanşarea scurgerilor de apă: 
 – în instalaţii de încălzire

  – în cazane
  – în sisteme cu centrale murale pe gaz
  – în cazane pe condesatie                   } Liquid Micro

 Solutii pentru întreţinere Gebo Liquid – Liquid Clean:
 Domenii tipice de utilizare: –  pentru curăţirea componentelor din oţel, 

fontă, aluminiu şi din materiale plastice ale 
instalaţiilor de încălzire (inclusiv celor prin 
pardoseală)

 Solutii pentru întreţinere Gebo Liquid – Liquid Protect:
 Domenii tipice de utilizare: –  pentru protecţia anticorozivă a componentelor 

din oţel, fontă, aluminiu şi cupru ale instalaţiilor 
de încălzire (inclusiv celor prin pardoseală) 

Ce trebuie ştiut despre solutiile de etanşare Liquid?

 ■ Servesc pentru etanşarea sigură a instalatiilor de încălzire fără lucrări de 
demontare, şi fără localizarea precisă a locului scurgerii. 

 ■ Sunt solutii de etanşare lichide, cu fibre, pe bază de silicat, cu două componente
 ■ Intrând în reacţie cu CO2 se cristalizează 
 ■ Se pot utiliza pentru etanşarea conductelor microcentralelor murale pe gaz, a 

cazanelor, şi a instalaţiilor de încălzire (inclusiv celor prin pardoseală)
 ■ Etanşează locurile de scurgere din interior în mod sigur (de durată) şi rapid
 ■ Se pot utiliza chiar şi fără oprirea sistemului de încălzire
 ■ Se pretează pentru conducte din oţel, fontă, cupru, aluminiu şi din material plastic
 ■ Rezistă la presiuni de până la 10 bar, şi la temperaturi de maxim 1200 ºC
 ■ Nu sunt utilizabile în cazul ţevilor cu înveliş din material plastic 
 ■ Raport de diluare: 1:100 (la 100 l de apă se adaugă 1 l de lichid de etanşare)
 ■ Atenţie! Nu utilizaţi solutiile de etanşare Liquid în sisteme umplute cu agent 

termic anticoroziv şi/sau antigel!

Informaţii generale pentru utilizarea produselor Gebo Liquid: 

 ■ Produsele Liquid nu sunt adecvate consumului uman, nu permiteţi accesul copi-
iilor la ele

 ■ Niciunul din produsele Liquid nu se poate utiliza la conducte de apă potabilă, gaz 
sau canalizare

 ■ Produsele Liquid îşi păstrează calităţile pe timp nelimitat, dacă sunt depozitate în 
loc ferit de îngheţ
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Materiale de etanșare Liquid 
Liquid Micro 
Liquid S

Gebo Liquid Micro 
Pentru etanşarea scurgerilor de apă de maxim 10 l pe zi 
ale sistemelor cu microcentrale murale pe gaz

Instrucţiuni de utilizare pentru Gebo Liquid Micro:
1. Calculaţi cantitatea de apă din sistemul de încălzire. Vezi: Pagina 

138 – „Cantitatea de apă din sistemele de încălzire”.
2. Îndepărtaţi filtrul ş i separatorul de nămol.
3. Încălziţi sistemul cu centrală murală la temperatura de lucru 

(60ºC). Dacă temperatura de lucru (60ºC) nu este asigurată, durata 
procesului de etanşare poate creşte (chiar cu mai multe zile).

4. Aveţi grijă ca pompa de circulaţie să funcţioneze neîntrerupt pe 
durata procesului de etanşare.

5. Deschideţi complet robinetele de reglare a temperaturii.
6. Agitaţi bine materialul de etanşare Gebo Liquid Micro şi prin 

robinetul de umplere fără diluare introduceti cantitatea necesară 
în sistem (pentru 100 l de apă din sistem se adaugă 1 l material 
de etanşare). Vezi: pagina 138 – „Ghid de dozare”.

7. Aerisiţi pompa de circulaţie, şi radiatoarele.
8. După cca. 5 ore sistemul de încălzire cu centrală murală pe gaz 

se poate repune în mod de funcţionare normal. Aşezaţi la loc 
filtrul şi separatorul de nămol.

9. Pentru evitarea cristalizării nedorite clătiţi imediat cu apă toate 
uneltele sau aparatele care au intrat în contact cu solutia de 
etanşare Liquid!

10. După 4 săptămâni sistemul de încălzire cu centrală murală 
trebuie spălat, şi reumplut cu apă curată!

Cod produs Ambalaj [ Liter ]

75012 2

Cod produs Ambalaj [ Liter ]

75022 2

Raport de diluare1 : 100

Raport de diluare1 : 100

Gebo Liquid S 
Pentru etanşarea scurgerilor de apă de maxim 200 l pe 
zi ale sistemelor de încălzire 

Instrucţiuni de utilizare pentru Gebo Liquid S:
1. Calculaţi cantitatea de apă din sistemul de încălzire. Vezi: Pagina 

138 – „Cantitatea de apă din sistemele de încălzire”.
2. Îndepărtaţi filtrul şi separatorul de nămol.
3. Încălziţi sistemul la temperatura de lucru (60ºC). Dacă 

temperatura de lucru (60ºC) nu este asigurată, durata procesului 
de etanşare poate creşte (chiar cu mai multe zile).

4. Deschideţi complet robinetele de reglare a temperaturii. Aveţi 
grijă ca pompa de circulaţie să funcţioneze neîntrerupt pe durata 
procesului de etanşare.

5. Agitaţi bine solutia de etanşare Gebo Liquid S şi prin robinetul 
de umplere fără diluare introduceti cantitatea necesară în 
sistem (pentru 100 l de apă din sistem se adaugă 1 l Solutie de 
etanşare). Vezi: pagina 138 – „Ghid de dozare”.

6. Aerisiţi pompa de circulaţie, şi radiatoarele.
7. După cca. 5 ore sistemul de încălzire se poate repune în mod de 

funcţionare normal. Aşezaţi la loc filtrul şi separatorul de nămol.
8. Pentru evitarea cristalizării nedorite clătiţi imediat cu apă toate 

uneltele sau aparatele care au intrat în contact cu solutia de 
etanşare Liquid!
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Materiale de etanșare Liquid 
Liquid L 
Liquid XL

Cod produs Ambalaj [ Liter ]

75032 2

Cod produs Ambalaj [ Liter ]

75042 2

Gebo Liquid L Pentru etanşarea scurgerilor de apă de 
maxim 500 l pe zi ale sistemelor de încălzire 

Instrucţiuni de utilizare pentru Gebo Liquid L:
1. Calculaţi cantitatea de apă din sistemul de încălzire. Vezi: Pagina 

138 – „Cantitatea de apă din sistemele de încălzire”.
2. Îndepărtaţi filtrul şi separatorul de nămol.
3. Încălziţi sistemul de încălzire la temperatura de lucru (60ºC). 

Dacă temperatura de lucru (60ºC) nu este asigurată, durata 
procesului de etanşare poate creşte (chiar cu mai multe zile).

4. Deschideţi complet robinetele de reglare a temperaturii. Aveţi 
grijă ca pompa de circulaţie să funcţioneze neîntrerupt pe durata 
procesului de etanşare.

5. Agitaţi bine solutia de etanşare Gebo Liquid L şi prin robinetul 
de umplere fără diluare introduceti cantitatea necesară în 
sistem (pentru 100 l de apă din sistem se adaugă 1 l solutie de 
etanşare). Vezi: pagina 138 – „Ghid de dozare”.

6. Aerisiţi pompa de circulaţie, şi radiatoarele.
7. După cca. 5 ore sistemul de încălzire se poate repune în mod de 

funcţionare normal. Aşezaţi la loc filtrul şi separatorul de nămol.
8. Pentru evitarea cristalizării nedorite clătiţi imediat cu apă toate 

uneltele sau aparatele care au intrat în contact cu solutia de 
etanşare Liquid!

Raport de diluare1 : 100

Raport de diluare1 : 100

Gebo Liquid XL Pentru etanşarea scurgerilor de apă de 
maxim 800 l pe zi ale cazanelor de încălzire 

Instrucţiuni de utilizare pentru Gebo Liquid XL:
1. Calculaţi cantitatea de apă din cazan. Vezi: Pagina 138 – 

„Cantitatea de apă din sistemele de încălzire”.
2. Izolaţi cazanul de restul sistemului de încălzire. Racordaţi 

conductele tur şi retur al cazanului (by-pass).
3.  Îndepărtaţi filtrul şi separatorul de nămol.
4. Agitaţi bine solutia de etanşare Gebo Liquid XL şi prin robinetul 

de umplere fără diluare introduceti cantitatea necesară în 
cazan (pentru 100 l de apă din sistem se adaugă 1 l solutie de 
etanşare). Vezi: pagina 138 – „Ghid de dozare”.

5.  Încălziţi cazanul la temperatura de lucru (minim 60ºC). Solutia de 
etanşare trebuie recirculata în cazan prin conducta by-pass timp 
de 4-5 ore. Dacă temperatura de lucru (60ºC) nu este asigurată, 
durata procesului de etanşare poate creşte (chiar cu mai multe 
zile).

6.  Deschideţi complet robinetele de reglare a temperaturii. 
7.  Deschideţi din nou robinetele către sistemul de încălzire.
8.  Aerisiţi pompa de circulaţie, şi radiatoarele.
9.  Pentru evitarea cristalizării nedorite clătiţi imediat cu apă toate 

uneltele sau aparatele care au intrat în contact cu solutia de 
etanşare Liquid! 

10. După încheierea procesului de etanşare aşezaţi la loc filtrul şi 
separatorul de nămol.
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Gebo Liquid Clean Solutie de curăţire pentru sisteme 
de încălzire. Îndepărtează rugina, depunerile de calcar, şi 
nămol.

Instrucţiuni de utilizare pentru Gebo Liquid Clean:
1. Deschideţi complet robinetele de reglare a temperaturii.
2. Calculaţi cantitatea de apă din sistemul de încălzire. Vezi: Pagina 

138 – „Cantitatea de apă din sistemele de încălzire”.
3. Goliţi apa din sistemul de încălzire.
4. Umpleţi sistemul cu apă curată şi adăugaţi solutia de curăţat 

Liquid Clean (pentru 100 l de apă din sistem se adaugă  l solutie 
de curăţire). Vezi: pagina 138 – „Ghid de dozare”.

5. În timpul curăţirii sistemului se va evita ca temperatura din sistem 
să depăşească valoarea de 50ºC. In acest timp pompa de 
circulaţie trebuie menţinută în funcţiune.

6. După 2-4 zile goliţi complet apa din sistemul de încălzire.
7. Clătiţi sistemul, apoi reumpleţi-l cu apă curată.
Atenţie!
Solutia de curăţit Liquid Clean neutralizează efectul solutiilor de 
etanşare Liquid, deci nu se vor folosi împreună!
Etanşările realizate anterior însă nu sunt afectate de solutia de 
curăţit Liquid Clean. Se recomandă ca pentru a înlătura nămolul 
format în sistem, să se monteze pe retur un separator de nămol. 
La sistemele cu mult nămol în caz de nevoie procesul de curăţire 
trebuie repetat.

Gebo Liquid Protect 
Protecţia anticorozivă a sistemelor de încălzire

Instrucţiuni de utilizare pentru Gebo Liquid Protect:
1. Calculaţi cantitatea de apă din sistemul de încălzire. Vezi: Pagina 

138 – „Cantitatea de apă din sistemele de încălzire”.
2. Porniţi pompa de circulaţie pentru ca Gebo Liquid Protect să se 

amestece cu apa din sistem.
3.  Agitaţi bine solutia de protecţie Gebo Liquid Protect şi prin 

robinetul de umplere fără diluare introduceti cantitatea necesară 
în cazan (pentru 100 l de apă din sistem se adaugă 1 l solutie de 
protecţie). Vezi: pagina 138 – „Ghid de dozare”.

4. Clătiţi bine imediat pompa de umplere pentru a evita amestecul 
nedorit al diferitelor solutii la următoarea umplere.

Atenţie!
Conformitatea protecţiei anticorozive trebuie verificată anual! Solutia 
Gebo Liquid Protect nu este volatila, şi nu este combustibila.
Se poate utiliza şi pentru componente confecţionate din aluminiu.

 Producerea apei de încălzire conform directivei 2035 VDI
 Inhibitor anticoroziv pentru componente din oţel, aluminiu şi cu 

conţinut de cupru 
 Împiedică formarea depunerilor de calcar şi coroziunea în siste-

mele de încălzire
 Se poate utiliza împreună cu lichide antigel
 Domeniul de utilizare: pH 8,0 - 8,5
 Netoxic
 Se poate utiliza atât la apă dură cât şi la apă moale

Soluții de întreținere Liquid 
Liquid Clean 
Liquid Protect

Cod produs Ambalaj [ Liter ]

75052 2

Cod produs Ambalaj [ Liter ]

75062 2

Raport de diluare1 : 100

Raport de diluare1 : 100
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Cantitatea de apă din sistemele de încălzire:
Ţevi din oţel Ţevi din cupru 

La calculul volumului de apă din radiatoare se vor considera valorile date de 
producător!

 
DN

Diametrul ţevii  
mm ( tol )

Conţinut de 
apă
Litru / m

10 17,2 (æ”) 0,12
15 21,3 (1/2") 0,20
20 26,9 (3/4") 0,37
25 33,7 (1") 0,58
32 42,4 (1 1/4") 1,02
40 48,3 (1 1/2") 1,38
50 60,3 (2") 2,21

 
DN

Diametrul ţevii (mm) 
x grosimea peretelui 
(mm)

Conţinut de 
apă  Litru / m

 8 10 x 1,0 0,05
10 12 x 1,0 0,08
12 15 x 1,0 0,13
15 18 x 1,0 0,20
20 22 x 1,0 0,31
25 28 x 1,0 0,53
32 35 x 1,2 0,84

Ghid de dozare pentru Gebo Liquid 
(Diagrama se poate extinde în mod arbitrar)
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 încălzire     Încălzire prin pardoseală în m²

Cod produs

75072

Accesoriu Liquid 
  
 

Pompă de umplere manuală Gebo Liquid  
(se poate utiliza pentru toate recipiente de 2 l)

 ■ max. 1,5 bar


