
Utilizare 

Protector+ Filter Fluid 500ml 
62236 

• Ambalaj unic pentru inhibitorul cu agent de dispersie
conceput pentru a ridica și a livra resturile circulante în
sistem către un filtru de sistem pentru colectare și
îndepărtare în condiții de siguranță.
• Trebuie utilizat numai împreună cu un filtru de sistem -
oferă protecție maximă împotriva coroziunii și a calcarului
din sistemele de încălzire și răcire din metale mixte,
inclusiv aluminiu
• Proiectat pentru a fi lăsat în sistem în mod permanent.
Tratează până la 130 litri de apă din sistem (16 radiatoare)
și echivalentul a 250 m2 de sisteme de încălzire sub
podea.
• Previne formarea calcarului și a coroziunii
• Formulă inovativă, cea mai bună din gama sa-
optimizează eficiența și prelungește durata de viață a
sistemului
• Formulă foarte eficientă și ecologică. Omologat de NSF
și Belgaqua. 

Conceput pentru utilizarea cu filtrele de sistem integrate Fernox TF1 sau cu alte filtre de sisteme integrate, acest pachet de
inhibitori unici include un agent de dispersie activ, care s-a demonstrat că ajută la colectarea în siguranță a resturilor coroziunii și
a calcarului filtrului. Acest produs inhibitor îmbunătățește performanța filtrului de sistem, oferind în același timp protecție
completă împotriva coroziunii și formării calcarului. Această formulă inovativă și omologată prelungește viața sistemului și
păstrează o eficiență optimă, în timp ce formula sa este una ecologică. Nivelurile de concentrație trebuie verificate ca parte a
serviciului anual de întreținere a sistemului. 

Concentrația recomandată pentru utilizarea produselor Protector+ Filter Fluid este de 0,385%. O singură doză tratează și
protejează un sistem de încălzire a unei proprietăți de dimensiuni mai mari, de 130 de litri, până la 16 radiatoare, sau 250 mp de
sisteme de încălzire sub pardoseală. Pentru sistemele de ventilare deschise adăugați prin rezervorul de alimentare și
expansiune. Pentru sistemele etanșe adăugați printr-un punct de dozare adecvat (de ex. o șină de prosoape sau un sisteme cu
filtru de sistem încorporat). Alternativ, utilizați un vas de dozare adecvat pentru injectarea produsului în sistem. În cazul
cilindrilor indirecți cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau alți cilindri similari, trebuie utilizate substanțe chimice pentru apă
potabilă. Recomandăm ca sistemele netratate sau cu noroi să fie bine curățate și spălate, conform BS 7593:2019 și Valorile de
referință, prin utilizarea Fernox Cleaner F3/F8, înainte de tratarea cu Fernox Protector+ Filter Fluid, deoarece reziduurile pot
deteriora instalația. 

Fernox Protector+ Filter Fluid trebuie utilizat cu gama de filtre Fernox TF1, sau alte filtrele de sistem integrate. Nu se recomandă
utilizarea în sistemele cu conducte cu diametru interior redus. Fernox Protector+ Filter Fluid este un produs inhibitor de
coroziune îmbunătățit, care combină protecția împotriva coroziunii cu proprietățile de dispersie. Acesta este special conceput
pentru a preveni depunerile corozive și contaminanți din sistemele de încălzire centrală și evacuarea reziduurilor direct către un
filtru integrat (cum ar fi unul din gama de filtre Fernox TF1) pentru îndepărtare și reținere rapidă. Această funcție permite
sistemului sa funcționeze mai eficient prin minimizarea depunerilor de resturi în zonele cu debit redus, cum ar fi radiatoare, care
cauzează puncte reci, și facilitează coroziunea suplimentară sub resturi. 

Protector+ Filter Fluid oferă protecție pe termen lung pentru sistemele de încălzire centrală casnice împotriva coroziunii și a
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formării depunerilor de calcar. Este adecvat tuturor tipurilor de cazane, radiatoare și sisteme de conducte. Protector+ Filter Fluid
este compatibil cu toate metalele și materialele utilizate în mod normal pentru sistemele de încălzire centrală. Este adecvat
utilizării cu toate tipurile de apă, inclusiv apă dedurizată și apă deionizată. 

Protector+ Filter Fluid a fost conceput pentru a avea cea mai bună abilitate de atenuare a pH-ului din clasa sa, ceea ce menține
pH-ul apei din sistem între 6,5-8,5, asigurând o protecție maximă pentru sistemele din - metal mixte. Pentru a corespunde
cerințelor BS 7593:2019, nivelurile Protector+ Filter Fluid trebuie verificate anual. Concentrația produsului poate fi ușor măsurată
la fața locului utilizând kit-ul Fernox Protector Test Kit sau utilizând serviciul poștal Fernox Water Quality Test. BS 7593:2019
stipulează de asemenea că, după cinci ani, sistemele trebuie fie ori redozate, ori să se realizeze un test de laborator, cum ar fi de
exemplu testarea calității apei cu Fernox Water Quality Test. 

Fernox Protector+ Filter Fluid este furnizat în sticle de 500 ml.

Fernox Protector+ Filter Fluid este clasificat ca fiind nepericulos pentru sănătatea oamenilor, dar la fel ca toate produsele
chimice, nu se va lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. 

Fernox Protector+ Filter Fluid este un amestec de inhibitori de coroziune, calcar și agenți de dispersie. 
Forma: Lichid
Miros: Aromat 
Culoare: Galben deschis
pH (conc.): 8,3
pH (la - utilizare): 7,8 - 8,5
SG: 1,135 la 20°C 

182 Înălțime mm

88 Lățime mm

52 Adâncime mm

0.600 Greutate kg

5014551622364 Cod de bare EAN

195 Înălțime mm

265 Lățime mm

180 Adâncime mm

6.130 Greutate kg

CP1 1200 x 1000 Tipul de transport

05014551001275 Cod de bare OCU
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