
Utilizare 

Ambalare, depozitare și siguranță 

Cleaner F3 10 Litre 
62555 

• Produs universal de curățare, cu pH neutru, pentru
curățarea sistemelor noi și existente și comerciale ușoare de
încălzire, înainte de punerea în funcțiune
• Formulat special pentru a elimina repede și eficient
fluxurile principale disponibile pe piață, uleiuri, unsori, oxizi
de fier și alte reziduuri din sistem
• Se recomandă lăsarea lui în sistem timp de până la o
săptămână în condiții de funcționare
• Produs de curățare inhibitor conceput pentru protejarea
sistemului în timpul curățării
• Conține o tehnologie de dispersare cu acțiune rapidă,
adecvată în toate tipurile de apă de sistem: apă dură,
moale, dedurizată artificial și demineralizată
• Formulă care nu face spumă, ușor de eliminat din sistem
după utilizare, care oferă economii de timp la fața locului 

Un produs de curățare universal conceput pentru a fi utilizat în sistem HVAC și de încălzire și răcire comerciale ușoare, Cleaner F3
poate fi folosit la curățarea sistemelor noi înainte de punerea în funcțiune, la eliminarea reziduurilor de flux, a uleiului/unsorii și a
altor reziduuri de instalare. Cleaner F3 poate fi folosit și pentru a îndepărta nămolul, calcarul și alte resturi circulante din sistemele
contaminate existente, îmbunătățind astfel eficiența și evitând deteriorarea componentelor sistemului. Acest produs de curățare
de înaltă performanță, cu acțiune rapidă, este compatibil cu toate metalele și materialele utilizate în mod obișnuit în sistemele de
încălzire și răcire, inclusiv din oțel și aluminiu. Un produs de 10 litri tratează un sistem de până la 2000 de litri la o putere a dozei
de 0,5%. 

Pentru rezultate optime, întregul sistem trebuie să poată fi golit complet. Cleaner F3 trebuie dozat la o concentrație de 0,5%.
Produsul poate fi introdus în sistem printr-un punct adecvat, precum un vas de dozaj. Pentru curățarea înainte de punerea în
funcțiune, lăsați Cleaner F3 să circule în sistem timp de cel puțin o oră la temperatura normală de funcționare. Pentru înlăturarea
noroiului din sistemele existente, circulați substanța de curățare în condiții normale de operare, până la 7 zile, până când a fost
obținut un debit acceptabil al sistemului. Pot fi necesare aplicări suplimentare/repetate ale Cleaner F3, dacă sistemele prezintă
mult noroi. Goliți și clătiți cu apă rece până când apa este limpede și Cleaner F3 a fost înlăturat prin clătire din sistem. La sfârșit
adăugați inhibitorul Fernox corespunzător, cum ar fi Protector F1, pentru a preveni deteriorarea prin coroziune și depunerile de
piatră. 

Fernox Cleaner F3 este furnizat în recipiente de 10 litri. Fernox Cleaner F3 este clasificat ca nepericulos, dar, la fel ca în cazul
tuturor produselor chimice: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se amesteca cu alte substanțe chimice. În caz de contact cu
ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. 
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Specificații 

Element unic Ambalaj exterior 

Culoarea: Chihlimbar
Miros: Ușor aromat 
Forma: Lichidă 
pH (conc): 6,6 
pH (în utilizare) 6,5 - 7,7 
SG: 1,116 @ 20°C 

310 Înălțime mm

230 Lățime mm

205 Adâncime mm

12.000 Greutate kg

5014551625556 Cod de bare EAN

310 Înălțime mm

230 Lățime mm

205 Adâncime mm

12.000 Greutate kg

Euro 1200 x 800 Tipul de transport

20 Cutii pe strat

2 Straturi pe tip de tranzit
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