
UNDERFLOOR HEATING BIOCIDE AF10 EXPRESS  
• Biocid för förhindrande av

bakteriekontaminering i
golvvärmesystem

• Dosering av systemet sker på 30
sekunder

• Kompatibelt med alla Fernox Protector-
produkter

• Snabb effektiv funktion

Produktens användningsområden  

Fernox Underfloor Heating AF10 Express används för att minska förekomsten av bakterie- och svamptillväxt i 
golvvärmesystem. 

Underfloor Heating AF10 Express ska tillsättas tillsammans med Fernox Protector F1 eller antifreeze för att 
förhindra mikrobiologisk kontaminering. Underfloor Heating AF10 används också för att förhindra geléliknande 
avlagringar (svamptillväxt) i golvvärmesystem. Gas som avges vid jäsning i systemen kan också elimineras genom 
tillsats av Underfloor Heating AF10 Express. 

Vid indirekta enkelmatade cylindrar, exempelvis Primatic eller liknande, måste kemikalier för 
dricksvatten användas. 

Fysiska egenskaper  

AF10 Express innehåller klorhaltig fenolbiocid. 

Färg: Ljust halmfärgad 
Lukt:       Svag 
Form:       Klar vätska (mjölkig i utspädning) 
pH-värde (konc): 6 - 7 
pH (1 %-ig lösning): 7,2 
Specifik  vikt       1,06 – 1,08 

Applicering och dosering  

En flaska Underfloor Heating AF10 Express på 280 ml räcker till att behandla ett system på 125 liter, eller 100 m2 
golvvärme. Tillsätts via grenröret eller en radiator med hjälp av en Fernox Injector. 

Vid starkt kontaminerade expansionskärl ska de tömmas och torkas rena med Underfloor Heating AF10 Express, 
fyllas igen och en lämplig Fernox Protector tillsättas. Först därefter ska en dos Underfloor Heating AF10 Express 
tillsättas i tanken. 

Fernox rekommenderar att systemet görs rent och spolas innan Fernox Underfloor Heating AF10 Express tillsätts. 
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Förpackning, hantering och förvaring  

Underfloor Heating AF10 Express säljs i flaskor på 280 ml. AF10 Express är klassificerat som farligt. Risk för 
allvarliga ögonskador. Kan ge allergi vid hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn Vid kontakt med ögonen, spola 
genast med rikligt med vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid 
sväljning – uppsök läkare omedelbart och visa upp den här behållaren eller etiketten. Undvik kontakt med huden 
och ögonen. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. 
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