
CENTRAL HEATING CLEANER F3 
• Neutralt universalrengöringsmedel för rengöring av

nya system innan idrifttagning, i enlighet med
BS7593:1992

• Avlägsnar slam och avlagringar och återställer
värmeeffekten i driftsatta system

• Avlägsnar flödesbeläggningar och annat skräp
• Kompatibel med alla metaller och andra material

som används i värmesystem
• Lättanvänt – systemet kan köras även under

rengöring
• Kan användas tillsammans med alla kända

högtrycksspolare
• Neutral, ofarlig sammansättning (nollvärde enligt

COSHH (Control of Substances Hazardous to Health)
i Storbritannien)

Produktbeskrivning
Fernox Cleaner F3 är ett snabbt, effektivt och neutralt rengöringsmedel för centralvärmesystem. Det är utformat för 
att avlägsna allt skräp, slam och alla avlagringar från driftsatta system oavsett hur gamla de är. På så sätt 
återställs värmeeffekten och oljud minskas eller försvinner helt. Det är också utformat för att rengöra nya 
installationer innan idrifttagning, i enlighet med BS7593:1996, genom att avlägsna flödesbeläggningar och annat 
skräp och på så sätt förlänga systemets livslängd. 

För äldre igenslammade system är Cleaner F3 speciellt effektivt tillsammans med en högtrycksspolare. Om 
systemet är mycket igenkalkat rekommenderar vi att Fernox DS40 System Cleaner används. Cleaner F3 är en 
neutral, ofarlig och inhiberad produkt som är kompatibel med alla metaller och allt material som brukar användas i 
värmesystem. 

Systemet ska rengöras och spolas grundligt med Fernox Cleaner F3 innan det skyddas med Fernox Protector F1 
för långtidsverkande skydd, i enlighet med BS7593:1992 och Benchmark. Vi rekommenderar att Protector-
nivåerna kontrolleras regelbundet (årligen).  

Fysiska egenskaper 
Färg: Mörkorange 
Lukt: Svag 
Form: Vätska 
pH (konc.): 7,0–7,5 
pH (lösn. 1 %): 7,5–7,8 
Specifik vikt: 1,20 vid 20 °C 

Applicering och dosering 
En förpackning Cleaner F3 på 500 ml brukar räcka för att rengöra ett normalt centralvärmesystem för ett 
bostadshus. Ytterligare doseringar av Cleaner F3 kan krävas för större system eller om systemet är allvarligt 
igenslammat. 
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Tappa först ur allt vatten i systemet och fyll det igen med vanligt vatten. Hela systemet, inklusive droppmatade 
element, ska kunna tappas ur helt för optimalt resultat. Helst ska avstängningsventiler med slangkoppling 
användas temporärt för ändamålet. Motor- och termostatstyrda ventiler måste ställas in så att ingen del av 
systemet är avstängt under rengöring eller spolning. Avtappningsvätskan ska ledas direkt till avloppssystemet.

För system med öppen ventilation ska Fernox Cleaner F3 tillföras genom huvudtanken. För slutna system ska den 
tillföras i ett av elementen med hjälp av en Fernox Injector. Fernox Cleaner F3 kan också användas tillsammans 
med en högtrycksspolare. Se bruksanvisningen till högtrycksspolaren för mer information.

När ett system rengörs innan idrifttagning ska Fernox Cleaner F3 cirkulera i minst 1 timme vid normal 
driftstemperatur.  När driftsatta system rengörs brukar slam och skräp också avlägsnas inom en timme vid normal 
driftstemperatur. För att avlägsna härdad järnoxid och kalkavlagringar kan rengöringstiden utökas till upp till en 
vecka med den normala värmecykeln. Om något elementet fortfarande har ett kallt område efter en timme kan 
flödet genom elementet ökas genom att ventilerna på de andra elementen stängs. I vissa fall kan ytterligare en dos 
Cleaner F3 krävas.  

Tappa ur vattnet och spola igenom systemet grundligt minst två gånger tills vattnet är klart. När Cleaner F3 
används tillsammans med en högtrycksspolare ska rengöringen vara avklarad på en timme. Använd dynamisk 
spolning med vanligt vatten tills vattnet är klart.  

Fyll systemet och tillsätt lämplig Fernox Protector F1 för långtidsverkande skydd mot korrosion och 
kalkavlagringar.  

I indirekta enkelmatade cylindrar, t.ex. "Primatic"-cylindrar eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas. 

Paketering, hantering och förvaring 
Fernox Cleaner F3 säljs i förpackningar på 500 ml. 

Fernox Cleaner F3 klassificeras som ofarligt. Skölj med vatten om produkten kommer i kontakt med ögon eller 
hud. Vid ihållande smärta ska läkarhjälp sökas. Ej för invärtes bruk. Framkalla inte kräkning om substansen sväljs. 
Drick stora mängder vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.  
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