
Utilizare 

Protector F1 Express 400ml 
62434 

• Protejează împotriva coroziunii și a calcarului din
sistemele de încălzirea centrală metalică mixtă pentru a
preveni defecțiunile și defectarea prematură a cazanului.
• Rapid și convenabil – doze în 30 secunde prin radiator,
buclă de umplere sau filtru de sistem Fernox TF1 - nu este
necesară golirea sistemului
• Când este utilizat împreună cu Cleaner F3, pot fi
realizate economii ale consumului de gaz de până la 15%
la încălzirea camerei
• Sprijină cerințele de garanție ale producătorului
cazanului
• Tratează până la 130 litri de apă din sistem (16
radiatoare) și echivalentul a 250 m2 de sisteme de
încălzire sub podea.
• Înaltă performanță, netoxic, ecologic - formulă aprobată
de NSF, KIWA și Belgaqua 

Protector F1 este inhibitorul lider de piață, care previne coroziunea și formarea calcarului în sistemele de încălzire centrală. Acest
produs de înaltă performanță oferă o protecție superioară prin combinarea unică a trei inhibitori de particule organice, care se
leagă de metal în interiorul sistemului de încălzire pentru a proteja împotriva resturilor alături de inhibitori anodici care
reacționează cu suprafața metalică a sistemului pentru a crea un strat protector, și inhibitori catodici care se combină cu săruri
pentru apă dură pentru a forma un strat insolubil. Fernox Protector F1 include de asemenea un control de tamponare pH
îmbunătățită pentru a asigura că nivelul pH-ului apei din sistem nu scade sub 6,5 sau crește peste 8,5 - intervalul optim al pH-ului
pentru prevenirea coroziunii și a acumulării de calcar. În conformitate cu reglementările locale și cele mai bune practici și pentru
protecția pe termen lung a sistemului, nivelurile de concentrație trebuie menținute și verificate anual ca parte a serviciului
cazanului sau sistemului. Protector F1 este compatibil cu toate celelalte produse Fernox și este potrivit pentru utilizarea cu toate
materialele și metalele utilizate în sistemele de încălzire centrală, inclusiv aluminiu. Gama Fernox Express utilizează tehnologia
de etanșare împotriva presiunii constante și propulsare cu aer comprimat pentru a îndepărta produsul astfel încât întreaga
gamă să fie neinflamabilă. Materialul propulsant (aerul comprimat) nu este mixat cu produsul activ astfel că nu există risc de
pătrundere a aerului în sistem, ceea ce ar putea accelera riscul de coroziune în viitor. 

O singură doză din acest produs va trata și proteja o locuință mare cu un sistem de încălzire de 130 de litri sau până la 16
radiatoare sau 250 mp de sistem de încălzire prin pardoseală și poate fi distribuit direct în ventilatorul radiatorului, prin bucla de
umplere a sistemului sau prin filtrul TF1, utilizând adaptorul corespunzător furnizat cu produsul. Procesul de dozare a sistemului
cu Fernox Express durează mai puțin de 30 de secunde și nu necesită golirea totală a sistemului, economisind timp la fața
locului. Dacă dozarea se face prin filtrul TF1, acesta trebuie golit de orice contaminanți colectați înainte de a fi tratat cu produsul.
În cazul cilindrului indirect cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau alți cilindri similari, trebuie utilizate substanțe chimice
pentru apă potabilă. Fernox recomandă ca sistemele netratate să fie bine curățate și spălate, conform reglementărilor locale și a
legislației, inclusiv în conformitate cu BS 7593:2019 și valorile de referință, prin utilizarea Fernox Cleaner F3 Express, înainte de
tratarea cu Fernox Protector F1 Express, deoarece reziduurile existente pot deteriora instalația. 
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Ambalare, depozitare și siguranță 

Specificații 

Element unic Ambalaj exterior 

Fernox Protector F1 Express este furnizat în recipiente presurizate de 400 ml. 

Fernox Protector F1 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. 

Forma: Lichid maro deschis
Miros: Ușor aromat
pH (conc): 8,1
pH (soluție): de la 7,0 la 8,0
SG: 1,18 la 20°C/ 68 F° 

218 Înălțime mm

66 Lățime mm

95 Adâncime mm

0.600 Greutate kg

5014551624344 Cod de bare EAN

241 Înălțime mm

178 Lățime mm

339 Adâncime mm

6.240 Greutate kg

050145510018932 Cod de bare OCU
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