
 

 

FERNOX MAXMAG 

 Ett effektivt sätt att lösgöra slam och 
magnetit i radiatorer 

 Återställer effektiviteten i radiatorer 

 Idealisk för användning vid rengöring eller 
spolning av system 

 Skadar inte målade ytor eller exponerar läckage 

 Snabb och enkel att använda 
 
 
 
 
 
 

Produktspecifikationer 
 Magnetiska egenskaper - 7000 Gauss neodymium magnet 

 Hållbar plastkonstruktion, gör inga märken i ytorna 

 

Användningsområden 
 Fernox MaxMag (UK patentsökt) är avsedd att hjälpa vid igensatta radiator för att återställa effektiviteten i 

radiator, för att värma upp rummet snabbare och använda mindre energi. 
 

MaxMag kan justeras för höger- eller vänsterhänt användning genom att vrida på valsen på handtaget 180 
grader. För bästa resultat, se pilarna på verktygets rullpunkt mot radiator så att kontakten mellan Maxmag 
magnet och radiatorytan maximeras, helt enkelt justera vinkeln på valsen för att passa. Till skillnad från andra 
anordningar, kommer MaxMag inte skada radiatorns yta eller exponera läckage. 

 
Bruksanvisning: 

 

 Vid rengöring och spolning skall MaxMag rullas över ytan på en radiator, börja längst ner och rör den i 
en uppåtgående riktning för att dra magnetiskt järnoxid slam från den nedre kanten av panelen för enkel 
spolning. 

 Starta från returänden på radiatorn, rulla MaxMag över botten och vertikala kanaler systematiskt. 
Arbeta uppåt och längs panelen för att täcka hela radiatorn. 

 Upprepa processen åtminstone tre gånger på hela radiatorns område. Om flödes problem 
kvarstår, fortsätt att rulla tills hindret tas bort. 

 Vid spolning med Powerflow Flushing Pump, vänd flödesriktningen på spolpumpen mellan varje 

radiators fullständiga procedur med MaxMag. 

 Upprepa samma procedur för alla radiatorer i systemet. 

 Diagrammet nedan visar de områden som är mest känsliga för slam och där användningen av MaxMag 
är mest fördelaktig. 
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Förpackning, hantering och förvaring 
 

Detaljerade instruktioner medföljer förpackningen. Inga särskilda krav för förvaring. 
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