
Használat 

Protector F1 500ml 
57761 

• Megvédi a fűtésrendszert a különböző fémek együttes
jelenléte miatt kialakuló elektrokorróziótol és csapvízből
kiváló vízkőtől és segít megakadályozni a kazán idő előtti
meghibásodását
• A rendszer Cleaner F3-mal történő tisztítását követően
alkalmazva akár 15%-os gázmegtakarítás is elérhető
• Biztosítja a fűtésvíz szabad áramlását a radiátorokban
• Csökkenti a karbantartási költségeket és a fűtésszámlát,
növeli az energiahatékonyságot
• Segít teljesíteni a kazángyártó garanciális
követelményeit
• Kiváló hatékonyság, nem mérgező, környezetbarát. NSF,
KIWA és Belgaqua által jóváhagyott összetétel 

A Protector F1 piacvezető inhibitor, mely megakadályozza a korróziót és a vízkőképződést a fűtési rendszerekben. Ez a hatékony
keverék kiváló védelmet biztosít szerves részecskékből felépülő három inhibitor egyedi kombinációjának köszönhetően. Rátapad
a fűtési rendszer fém alkatrészeire és megakadályozza a törmelék lerakódását, emellett az anódos inhibitorok reakcióba lépnek
a rendszerben található fémfelületekkel védőréteget hozva létre. A katódos inhibitorok összekapcsolják a kemény víz sóit,
oldhatatlan réteget képezve. A Fernox Protector F1 pH kiegyenlítő összetevőt is tartalmaz, amely biztosítja, hogy a rendszerben
lévő víz pH szintje ne menjen 6,5 alá vagy 8,5 fölé, így optimálisan tartva a pH értéket, mely elengedhetetlen a korrózió és
vízkőképződés megakadályozásához. A helyi előírásoknak és bevált gyakorlatoknak megfelelően, valamint a rendszer hosszú
távú védelme érdekében a koncentrációt fenn kell tartani és ellenőrizni kell az éves kazán- vagy rendszerkarbantartás részeként.
A Protector F1 kompatibilis az összes Fernox termékkel és használható a fűtési rendszerekben alkalmazott anyagokkal és
fémekkel, beleértve az alumíniumot is. 

A Fernox Protector F1 hosszú távú védelmet nyújt a lakóépületek központi fűtési rendszereiben a belső korrózióval és a
vízkőképződéssel szemben. Kiválóan alkalmas minden kazántípushoz, radiátorhoz és csővezeték- rendszerhez. A Protector F1
kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal Minden víztípushoz használható, legyen szó
lágyított vagy akár ionmentes vízről. Egy adagnyi termék alkalmas nagyobb ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes
fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m2-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. Nyitott rendszerek esetén adagolja a terméket
a tágulási tartályon keresztül. Zárt rendszerek esetén használja a megfelelő adagolási pontot (pl. törölközőszárító, vagy
vezetékbe épített szűrő). Alternatív megoldásként használjon megfelelő adagolóedényt, hogy a terméket a rendszerbe
juttathassa. Egyvezetékes, indirekt hengerekben, pl. „Primatic” vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt.
A Protector F1 úgy került kialakításra, hogy kategóriájában a legjobb pH-puffer-képességgel rendelkezik, így képes a víz pH
értékét 6,5 - 8,5 között tartani, ami optimális a vegyes fémekből készült rendszerek védelmére. A BS 7593:2019-nek való
megfelelés érdekében a Protector F1 szintjét évente ellenőrizni kell. A termék koncentrációja könnyen mérhető a helyszínen,
amelyhez használja a Fernox Protector Test Kit-et vagy a Fernox Water Quality Test postai szolgáltatást. A BS 7593:2019 szerint a
rendszereket 5 év elteltével újra fel kell tölteni az adott anyaggal, vagy laboratóriumi tesztet kell elvégezni, mint például a Fernox
Water Quality Test.
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Csomagolás, kezelés és biztonság 

Specifikáció 

Egy tétel Csomagolás 

„A központi fűtési rendszer és védelme a Fernox Cleaner F3, illetve a Fernox Protector F1 segítségével visszaállítja a
hatékonyságot, amely így akár 15%-os gázmegtakarítást is eredményezhet minden alakalommal, amikor a helyiséget felfűti. Ez a
megtakarítás egy átlagos otthon egy éves CO2 kibocsátásával egyenértékű, ami 110 kg-ot jelent.” Függetlenül tanúsított. 

A Fernox Protector F1 500 ml-es kiszerelésben érhető el.

A Fernox Protector F1 emberi egészségre nem veszélyes, de mint minden vegyszer esetében, ez is gyermekektől elzárva
tartandó. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal öblítse le bő vízzel. 

A Protector F1 organikus és nem organikus korrózió és vízkőgátlók keveréke.
Formátum: Folyadék
Szag: Aromás (enyhén)
Szín: Világossárga
pH (konc.): 8,3
pH (használat során): 7,8 - 8,5
Fajsúly: 1,135 20°C-on 

182 Magasság (mm)

88 Szélesség (mm)

52 Mélység (mm)

0.600 Súly (kg)

5014551577619 Vonalkód (EAN)

195 Magasság (mm)

265 Szélesség (mm)

180 Mélység (mm)

6.130 Súly (kg)

CP1 1200 x 1000 Szállítás típusa

05014551577657 Vonalkód (OCU)

23-03-2021 (d/m/y) Utolsó módosítás
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