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BIOCID UNIVERSAL AF-10   
 

 Produs biocid folosit pentru prevenirea contaminării bacteriene 
a instalaţiilor de încălzire domestice şi a instalaţiilor cu apă 
refrigerată 

 Previne formarea depozitelor gelatinoase în rezervoarele de 
alimentare şi vasele de expansiune  

 Pentru a fi utilizate în conjuncție cu  Fernox Protectors F1Fernox 
Protectors F1 

 Acţiune rapidă şi eficientă 

 Simplu de aplicat 

 

  

Întrebuinţările produsului 
 
 
 

Biocidul universal Fernox AF-10 este utilizat pentru a inhiba dezvoltarea bacteriilor şi fungilor în instalaţiile 
domestice indirecte de încălzire centrală şi în instalaţiile etanşe cu apă refrigerată. 
  
Se recomandă ca soluţia AF-10 să fie adăugată împreună cu un produs Fernox Protector F1 sau antigel pentru a 
preveni contaminarea microbiologică. AF-10 se foloseşte şi pentru a preveni formarea depozitelor gelatinoase 
(culturi de fungi) în rezervoarele de alimentare şi vasele de expansiune. De asemenea, gazele produse prin 
fermentare pot fi eliminate din instalaţii prin adăugarea soluţiei AF-10. 
  
În cazul cilindrilor indirecţi cu alimentare unică, cum ar fi ‘Primatic’ sau alţi cilindri similari, trebuie utilizate chimicale 
pentru apă potabilă. 
 

Proprietăţi fizice  
 

AF-10 conţine biocid fenolic clorurat. 
 

Culoare:  Galben-pai 
Miros:   Aromat 
Formă:   Lichid limpede (tulbure când este diluat) 
pH(concentraţie): 12,7 
pH (1% Soluţie): 7,1 – 7,8 
S.G:   1,02 la 20°C 
 

Aplicare şi Dozaj 
 

Adăugaţi prin gura de alimentare şi vasul de expansiune sau, pentru sistemele etanşe, se adaugă printr-un radiator 
sau o buclă de umplere, folosind un injector Fernox. Asiguraţi-vă, de asemenea, că sistemul 
este dozat cu Protector F1.  
 
Pentru sistemele puternic colmatate, mai întâi spălaţi-le şi clătiţi-le temeinic, înainte de a le doza cu Fernox AF10 şi 
Protector F1.  
 
Pentru vasele de expansiune puternic contaminate, goliţi-le şi ştergeţi rezervorul folosind o soluţie apoasă 1:50 de 
Fernox AF10 – purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie corespunzători în timpul aplicării; consultaţi fişele tehnice de 
siguranţă. După aceea, reumpleţi sistemul, adăugând Fernox AF10 în combinaţie cu Protector F1.  
 
Se recomandă aplicări repetate de Fernox AF10 în fiecare an. 
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Ambalare, manipulare şi depozitare 
 

AF-10 este livrat în flacoane de 500 ml. AF-10 este clasificat ca fiind o substanţă iritantă. Prezintă risc de daune 
grave la ochi. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu 
ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. A se purta mănuşi de protecţie corespunzătoare, a se 
proteja corespunzător ochii. În caz de înghiţire, a se consulta imediat  medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) 
sau eticheta. A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. Aruncaţi soluţia şi flaconul într-un punct de colectare a 
lichidelor speciale sau periculoase.   
 
 


