
SYSTEM NEUTRALISER 
• Neutraliserar systemvattnet efter behandling

med DS40 System Cleaner
• Förbereder systemet för korrosionsinhibitor
• Garanterar att miljöbestämmelser efterlevs
• Friflytande pulver för enkel användning med

högtrycksspolare eller tillförsel via F och E-
tankar eller med en Injector (för slutna system)

Användningsområde
Används tillsammans med Fernox DS40 System Cleaner. Neutraliserar eventuell syra i systemet efter 
rengöring och förbereder systemet innan tillförsel av korrosions- och avlagringsinhibitor. Syra som kommer 
in i det kommunala avloppssystemet utgör ett stort problem för vattenmyndigheterna. När System 
Neutraliser används efter rengöring med syra kan man vara säker på att alla miljöbestämmelser efterlevs.

Fysiska egenskaper 
Färg: Vit 
Lukt: Obefintlig 
Form: Pulver 
pH: 11,8 vid 10 % g/g i vatten 
Specifik vikt: (förpackad) 1,74 

Applicering och dosering 
Se instruktionsbladet i förpackningen för mer detaljerade instruktioner om rengöring av centralvärmesystem 
med Superconcentrate System Cleaner och Neutraliser. Produkten kan hällas som friflytande pulver direkt i 
högtrycksspolaren. Alternativt kan produkten lösas upp i varmt vatten och sedan tillföras via F och E-tanken 
eller, i slutna system, med en Injector direkt i ett av elementen.  

En förpackning (2 kg) brukar räcka för att neutralisera en förpackning (1,5 kg) DS40 System Cleaner efter 
rengöring av centralvärmesystemet. Vattnet i systemet ska vara grönt (när eventuellt skräp har sjunkit). Om 
vattnet fortfarande är rött måste mer Neutraliser tillsättas. Systemet måste tappas av och spolas flera 
gånger med rent vatten tills vattnet är klart. Efter sista avtappningen rekommenderar vi att systemet skyddas 
med lämplig Fernox Protector. 

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

Paketering, hantering och förvaring 

Fernox System Neutraliser säljs i förpackningar på 2 kg. Fernox System Neutraliser klassificeras som 
irriterande ämne. Irriterar ögonen. Använd lämpliga handskar. Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten 
om produkten kommer i kontakt med ögonen, och kontakta läkare. 
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