
Utilizare 

Ambalare, depozitare și siguranță 

DS40 Descaler & Cleaner 2kg 
62476 

• Îndepărtează rapid depunerile de calcar, noroiul negru
și alte sedimente
• Reface circulația și îmbunătățește eficiența încălzirii
• Pudră fluidă pentru utilizarea cu unitățile de curățat prin
purjare sau pentru aplicare prin rezervorul F&E sau
Injector pentru sistemele de încălzire etanșe
• Devine galben atunci când produsul este evacuat -
neutralizator furnizat împreună cu produsul
• Compatibil cu toate sistemele metalice mixte, inclusiv
aluminiu
• Ușor de folosit, lichidul de neutralizare este furnizat
împreună cu produsul 

DS40Descaler și Cleaner este un produs de curățare acid rapid, bazat pe citrice, proiectat pentru a înlătura magnetita de calcar,
noroiul negru și alți contaminanți ai sistemului. Ideal când este utilizat la curățarea prin purjare, poate fi folosit și pentru a
decalcifia un schimbător de căldură sau componente separate ale centralei. Furnizat cu un produs lichid de neutralizare 

Pentru instrucțiuni detaliate privind curățarea sistemelor de încălzire centrală utilizând DS40 Descaler & Cleaner, vă rugăm
consultați pliantul cu instrucțiuni din interiorul cutiei. Produsul poate fi adăugat ca pudră fluidă direct în unitatea de curățat prin
purjare. În mod alternativ, prin pre-dizolvare în apă caldă, produsul poate fi aplicat prin rezervorul F&E, într-un sistem etanș
printr-un vas de dozare adecvat în radiator. O cutie (2 kg) este suficientă pentru curățarea unui sistem tipic de încălzire centrală
de uz casnic. Pentru sistemele mari și cu mult noroi sau calcifiate, ar putea fi nevoie să adăugați mai multă pudră. În timpul fazei
inițiale a curățării, schimbarea culorii (roșu-galben) indică faptul că produsul este epuizat și este nevoie să adăugați mai multă
pudră. După efectuarea curățeniei, adăugați sticla de System Neutraliser (neutralizant de sistem) până în momentul în care
soluția devine galbenă. Dacă apa este încă roșie, este necesară adăugarea de neutralizant. Dacă sticla furnizată este inadecvată,
se poate achiziționa suplimentar neutralizant de sistem (System Neutraliser) de la furnizorii Fernox. Sistemul trebuie scurs și
clătit de mai multe ori cu apă proaspătă, până când apa scursă este limpede. După scurgerea finală, este recomandat ca sistemul
să fie inhibat prin folosirea Fernox Protector F1. A nu se utiliza în cilindrii indirecți cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau
alți cilindri similari. 

Fernox DS40 Descaler & Cleaner este furnizat în recipiente de 2 kg ca sistem în 2 părți: un pachet de 1,5 kg de DS40 Descaler &
Cleaner și altul de 500 ml cu System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner este clasificat ca un produs care irită grav ochii, motiv pentru care se recomandă acordarea unei
atenții speciale în timpul utilizării produsului. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de securitate (SDS). A nu se
lăsa la îndemâna copiilor. 

  

 
Copyright Fernox ©

https://fernox.com


Specificații 

Element unic Ambalaj exterior 

DS40 Descaler & Cleaner
Culoare: Roșu 
Miros: Slab (în soluție) 
Formă: Pulbere 
pH: 2-3 (2% cu/fără soluție) 
SG: n/a

Neutralizant de sistem (System Neutraliser)
Culoare: Incolor 
Miros: De amoniac (slab) 
Forma: Lichidă 
pH: 11,0 (5% soluție cu/fără) 
SG: 1,11 

210 Înălțime mm

194 Lățime mm

103 Adâncime mm

2.982 Greutate kg

5014551624764 Cod de bare EAN

226 Înălțime mm

392 Lățime mm

327 Adâncime mm

18.240 Greutate kg

0 Cod de bare OCU
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