
AF-10 UNIVERSALBIOCID
• Biocid som förhindrar bakteriekontamination i värmesystem

och kylvattensystem i bostäder
• Förhindrar återkommande geléliknande avlagringar i

matnings- och expansionstankar
• Kan användas med alla varianter av Fernox Protector F1
• Fungerar snabbt och effektivt
• Enkel att tillsätta

Användning av produkten 
Fernox AF-10 universalbiocid används för att minimera förekomsten av bakterie- och svamputveckling i helt 
indirekta centralvärmesystem och kylvattensystem i bostäder. 

AF-10 ska tillsättas tillsammans med en Fernox Protector F1-produkt eller frostskyddsmedel för att förhindra 
mikrobiologisk kontamination. AF-10 används också för att förhindra återkommande geléliknande avlagringar 
(svamputveckling) i matnings- och expansionstankar. Det går dessutom att tillsätta AF-10 för att förhindra att 
gaser utvecklas av intern jäsning i systemen. 

I enkelmatade indirekta cylindrar som exempelvis ”Primatic” eller liknande, måste dricksvattenkemikalier 
användas. 

Fysiska egenskaper 
AF-10 innehåller klorerad fenolbiocid. 

Färg: Svagt halmgul
Lukt: Svag
Form: Klar vätska (grumlig efter utspädning)
pH (konc.): 6–7
pH (1 % lösning): 7,2
Specifik vikt:  1,06–1,08

Tillsättning och dosering 
En 500 ml flaska med AF-10 behandlar ett system med upp till 20 kylare/volym på 200 liter. Tillsätt medlet via 
expansionstanken eller, om det rör sig om slutna system, genom att lösa ut produkten i vatten och tillsätta den 
via en kylare med hjälp av en Fernox Injector.  

Om expansionstankarna är kraftigt kontaminerade ska de tömmas och torkas rena med outspädd AF-10, och 
sedan fyllas på nytt med lämplig Fernox Protector. Först därefter kan en dos med AF-10 tillsättas i tanken.  

Vi rekommenderar att AF-10 tillsätts en gång om året. Om AF-10 inte förhindrar nedsmutsning är det möjligt att 
systemet måste rengöras och spolas och färsk Protector F1 tillföras. 
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Förpackning, hantering och förvaring 
AF-10 levereras i förpackningar på 500 ml. AF-10 klassificeras som en irriterande substans. Det finns en risk för 
allvarlig ögonskada. Kan ge allergi vid hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. Skölj omedelbart med rikliga 
mängder vatten vid ögonkontakt och sök vård. Bär lämpliga handskar och skyddsglasögon. Vid förtäring ska 
läkare omedelbart uppsökas och etiketten på den här behållaren visas. Undvik kontakt med huden och ögonen. 
Lämna produkten och behållaren till en uppsamlingsplats för miljöfarligt avfall.
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