
HVAC CLEANER F3 
• Rengöringsmedel för industriella värme- och kylsystem
• Rengöring före idrifttagning av nya installationer
• Avlägsnar slam och avlagringar och återställer driftsatta

systems prestanda
• Kompatibel med alla metaller och andra material som

används i värme- och kylsystem
• Neutraliserare krävs ej
• Kan användas tillsammans med alla kända

högtrycksspolare
• Sammansättning utan syra
• Miljövänlig, och ofarlig

Användningsområde
HVAC Cleaner F3 är ett universalrengöringsmedel som rengör nya installationer före idrifttagning samt 
avlägsnar slam från driftsatta system. 

Det milda medlet löser upp avlagringar och slam så att det lätt kan spolas ut. HVAC Cleaner F3 är 
speciellt lämpligt för rengöring av äldre installationer utan att läckor uppstår. HVAC Cleaner F3 är 
speciellt bra för passivering av metallytor innan Fernox Protector tillsätts.

HVAC Cleaner F3 är inhiberat och kompatibelt med alla metaller och material som brukar användas i 
värme- och kylsystem. 

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 
Hela systemet ska kunna tappas ur, för optimalt resultat. 

HVAC Cleaner F3 ska doseras med en koncentration på 0,5 %. Tillför genom matnings- och 
expansionstanken eller direkt in i systemet på lämpligt ställe (t.ex. ett doseringskärl). 

Låt HVAC Cleaner F3 cirkulera i systemet i minst en timme vid normal driftstemperatur för rengöring 
innan idrifttagning. Låt produkten cirkulera under normala driftsförhållanden i upp till sju dagar tills 
acceptabelt systemflöde har uppnåtts, för att avlägsna slam från driftsatta system. Ytterligare doser av 
Restorer kan krävas om systemet är allvarligt igenslammat. Tappa ur vattnet och spola med kallt vatten 
tills vattnet är klart och all HVAC Cleaner F3 har spolats ut ur systemet. Det brukar krävas ca tre 
spolningar för att avlägsna HVAC Cleaner F3 från systemet. 

Tillsätt slutligen lämpligt Fernox korrosionsskydd för att skydda mot ytterligare korrosionsskador och 
avlagringar. 
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Paketering, hantering och förvaring 
Fernox HVAC Cleaner F3 säljs i dunkar på 10 liter. 

Fernox HVAC Cleaner F3 klassificeras som ofarligt, men ska liksom alla andra kemikalier förvaras 
oåtkomligt för barn. Blanda inte med andra kemikalier. Ej för invärtes bruk. Skölj omedelbart med rikliga 
mängder vatten om produkten kommer i kontakt med ögon eller hud. 
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