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Central Heating Protector för centralvärmesystem av
blandmetall i bostäder
Skyddar mot korrosion och kalkavlagringar
Motverkar oljud i varmvattenberedaren
Motverkar behovet att avtappa elementen
Förlänger systemets livslängd
Motverkar kärvande pumpar
Ger lägre bränslekostnader
Ger lägre underhållskostnader
Upprätthåller systemets prestanda
Motverkar kalla områden i elementen
Miljövänlig, innehåller inga gifter

Användningsområde
Fernox Protector F1 ger långtidsverkande skydd mot korrosion och kalkavlagringar för centralvärmesystem i bostäder.
Det motverkar korrosion av alla metaller som förekommer i sådana system, dvs. järnhaltiga metaller, koppar,
kopparlegeringar och aluminium. Det passar alla typer av varmvattenberedare, element och rörsystem. Fernox
Protector F1 är kompatibelt med alla metaller och allt material som används i centralvärmesystem.
Vi rekommenderar att Protector F1-nivåerna kontrolleras regelbundet (årligen)
Produktkoncentrationen kan lätt mätas på plats med hjälp av testkittet Fernox Protector.
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Fysiska egenskaper
Protector F1 är en blandning av oorganiska och organiska korrosions- och avlagringsinhibitorer och biocider.
Form:
Lukt:
Form:
pH (konc.):
Specifik vikt:

Klar, genomskinlig vätska
Svag, aromatisk
Klar vätska
6,5
1,16 vid 20 °C

Applicering och dosering
Den rekommenderade produktkoncentration för användning är 0,5 %. En förpackning på 500 ml räcker normalt till ett
bostadshus med 3–4 sovrum (100 liter). För system med öppen ventilation ska produkten tillföras genom matnings- och
expansionstanken. För slutna system ska den tillföras i ett av elementen med hjälp av en Fernox Injector.
I indirekta enkelmatade cylindrar, t.ex. "Primatic"-cylindrar eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas.
Fernox Protector F1-nivåerna ska kontrolleras regelbundet (årligen) för fortsatt gott skydd. Vi rekommenderar att
obehandlade eller igenslammade system rengörs och spolas ur med Fernox Cleaner innan de behandlas med Fernox
Protector F1, i enlighet med BS7593 och Benchmark, eftersom skräp i systemet kan skada installationen.
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Paketering, hantering och förvaring
Fernox Protector F1 säljs i förpackningar på 500 ml.
Fernox Protector F1 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.

Cimberio AS, filial Sverige, Höjdrodergatan 15, S-212 39 MALMÖ, SWEDEN
Tel +46 (0) 40 96 43 00, Fax +46 (0) 40 29 45 00
E-post: info@cimberio.se, Hemsida: www.cimberio.se

