
CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS 
• Snabbt och bekvämt med tillförsel på 30 sekunder
• Lätt att använda utan kladd
• Tillsätt via radiatoradapter eller den medföljande

påfyllnadsslangen
• Skyddar mot korrosion och kalkavlagringar
• Miljövänlig sammansättning utan gifter
• 100 % återvinningsbar behållare
• Håller systemet effektivt och förlänger värmepannans

livslängd
• Passar för användning med alla metaller och material

inklusive aluminium

Produktens användningsområden 

Fernox Central Heating Protector F1 Express är en aerosolprodukt som utformats för snabb och enkel 
tillförsel till centralvärmesystem utan kladd eller problem för användaren. Precis som med alla inhibitorer från 
Fernox ger Protector F1 Express långvarigt skydd mot intern korrosion och kalkavlagringar för 
centralvärmesystem i privata bostäder. Den förebygger korrosion av alla metaller i systemen, det vill säga 
ferrolegeringar, koppar och kopparlegeringar och aluminium. Den passar för alla typer av värmepannor, 
värmeelement och ledningssystem. Fernox Protector F1 Express kan användas med alla metaller och 
material som brukar användas i centralvärmesystem.  

För fortlöpande långsiktigt skydd rekommenderar vi att Protector F1-nivåerna kontrolleras regelbundet (varje 
år). Produktens koncentration kan enkelt mätas på plats med hjälp av ett Fernox Protector Test Kit.  

Fysiska egenskaper 

Form: Klar, genomskinlig viskös vätska 
Lukt: Svag 
pH-värde (konc): 7,8–8,5 
pH-värde (lösn):  7,6–8,2 
SG:  1,17 vid 20°C 

Användning och tillsättning 

En behållare på 265 ml räcker för att skydda ett medelstort system (100 liter eller upp till tio enkla 
värmeelement) och tillsätts via ett värmeelement eller påfyllnadsslangen. Fernox Protector F1 Express kan 
tillsättas direkt i elementets avluftningsventil eller via påfyllnadsslangen med den specialadapter som 
medföljde produkten. Hela processen tar mindre än två minuter. 

Med indirekta cylindrar med enkel matning måste kemikalier för dricksvatten användas.  
Vi rekommenderar att obehandlade system eller system med slam noga rengörs och spolas igenom i 
enlighet med den brittiska standarden BS7593 och Benchmark med Fernox Cleaner F5 Express innan de 
behandlas med Fernox Protector F1 Express, eftersom befintliga avlagringar kan skada installationen. 

Förpackning, hantering och förvaring 

Fernox Protector F1 Express tillhandahålls i aerosolbehållare om 265 ml med ett universalapplikatorset. 
Fernox Protector F1 Express är klassificerat som icke-farligt, men följande försiktighetsanvisningar gäller 
alla kemikalier: Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte blandas med andra kemikalier. Får inte förtäras. Vid 
kontakt med ögon eller huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten.  
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