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CLEANER F3 
Agent de curăţare pentru sisteme de încălzire cu  
centrală proprie 

• Agent de curățare universal, neutru pentru 
sisteme noi, înainte de punerea in funcțiune, în 
conformitate cu BS7593:1992 

• Îndepărtează mâlul, depunerile calcaroase 
și alti contaminanți pentru a restabili 
eficienţa de încălzire a sistemului existent 

• Utilizat împreună cu Protector F1, reduce 
cu până la 15% consumul de gaze naturale 
de fiecare dată când încălziți locuința 

• Amprenta de carbon certificată de Carbon 
Trust 

• Îndepărtează reziduurile de flux şi alte resturi 
• Compatibil cu toate metalele şi materialele 

frecvent utilizate pentru sistemele de încălzire 
• Uşor de utilizat, sistemul poate fi lăsat să 

funcționeze în mod normal în timpul 
operaţiei de curăţare 

• Potrivit pentru utilizare cu toate tipurile 
cunoscute de sisteme de spălare sub presiune 

• pH neutru, formulă nepericuloasă (COSHH evaluat la zero) 
 

Descriere produs 
Fernox Cleaner F3 este un agent de curățare neutru, eficient şi rapid pentru sistemele de încălzire cu centrală proprie. Este 
conceput pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor, a mâlului şi a depunerilor de calcar din sistemele existente, indiferent de 
vechimea acestora. În acest fel, va restabili eficienţa de încălzire a sistemului şi va elimina sau reduce zgomotul centralei 
termice. De asemenea, este conceput pentru curăţarea sistemelor noi, înainte de punerea în funcțiune, în conformitate cu 
BS7593:1992, îndepărtând reziduurile de flux şi alte resturi, prelungind astfel durata de viaţă a sistemului. 

 
Pentru sisteme mai vechi, colmatate cu mâl, Cleaner F3 este eficient în special în combinaţie cu o unitate de spălare sub 
presiune. Dacă în sistem sunt depuneri masive de calcar, se recomandă utilizarea produsului Fernox DS40 System 
Cleaner. Cleaner F3 este un produs neutru, nepericulos, bine inhibat şi compatibil cu toate metalele şi materialele utilizate 
de obicei în sistemele de încălzire. 

 
Pentru o protecţie continuă si de lungă durată, sistemul trebuie să fie bine curăţat şi clătit în conformitate cu BS7593:1992 
utilizând Fernox Cleaner F3, înainte de a-l trata cu Fernox Protector F1. Vă recomandăm ca nivelul concentrației de 
Protector să fie verificat în mod regulat (anual). 

 
Amprenta de carbon 

 
Carbon Trust a măsurat emisiilor de carbon ale Cleanerului F3 - 500 ml.  Analize riguroase au fost efectuate, pentru a 
autoriza Cleanerul F3 de 500 ml să poarte eticheta de reducere a emisiilor de carbon. Următoarea declarație a fost 
aprobată de către Carbon Trust: 
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“Curățarea unui sistem de incălzire  cu centrală proprie folosind Cleaner F3 și protejarea 
cu Fernox Protector F1 poate restabili și menține eficiența sistemului, având ca rezultat o 
reducere a  consumului de gaze naturale cu 15% de fiecare dată când se încălzește 
locuința. Această economie este  echivalentă cu o reducere a emisiilor de carbon de 110 
kg C02 / locuință tipică/ an.” 

 
Proprietăţi fizice 
Culoare: Galben închis 
Miros: Slab 
Formă: Lichid 
pH (concentrat):   7.0 - 7.5 
pH (1% soluţie)    7.5 - 7.8 
GS: 1.20 @ 20°C 

 
Aplicare şi dozare 
Un recipient de 500 ml de Cleaner F3 este suficient pentru a curăţa un sistem de încălzire rezidențial, tipic (în medie 
locuință cu 3-4 dormitoare sau 100 litri). Aplicări repetate/suplimentare cu Cleaner F3 pot fi necesare pentru sisteme mai 
mari, sau sisteme puternic colmatate cu mâl. Mai întâi se golește şi se reîncarcă întregul sistem cu apă curată. Pentru 
rezultate optime, întregul sistem, inclusiv cele prevăzute cu încărcare automată, trebuie să poată fi complet golite. 
Preferabil, în acest scop, se vor monta temporar, fără a restricționa diametrul, robineți cu racorduri de furtun. Ventilele 
motorizate şi cele controlate termostatic trebuie setate astfel încât nicio parte a sistemului să nu fie închisă în timpul 
operaţiei de curăţare sau de clătire. Evacuările se vor face în canalizarea de apă uzată menajeră şi nu în canalizarea de 
apă meteorică. 

 
La sistemele în circuit deschis, adăugaţi Fernox Cleaner F3 prin rezervorul de mentinere a presiunii statice. La sistemele în 
circuit închis, adăugaţi produsul printr-un radiator, folosind un Injector Fernox. Fernox Cleaner F3 poate fi de asemenea 
utilizat în combinaţie cu o unitate de spălare sub presiune. În acest caz, vă rugăm consultaţi instrucţiunile producătorului 
unității respective. 

 
La curăţarea sistemelor noi înainte de punerea in funcțiune, Fernox Cleaner F3 trebuie circulat pentru minimum 1 oră la 
temperatura de operare normală. Pentru curăţarea sistemelor existente, mâlul şi reziduurile vor fi dispersate timp de 1 oră la 
temperaturi normale de operare. Totuşi, pentru a îndepărta depunerile solidificate de calcar şi oxid de fier, timpul de 
curăţare poate fi prelungit până la o săptămână, în regim normal de încălzire. Dacă un radiator prezintă în continuare 
puncte reci după 1 oră, măriţi fluxul prin radiatorul respectiv prin închiderea robineților de pe celelalte radiatoare. În unele 
cazuri, poate fi necesară o dozare repetată sau suplimentară de Cleaner F3. 

 
Drenaţi şi curăţaţi meticulos, cel puţin de două ori, până când apa curge limpede. Când utilizaţi Cleaner F3 cu o unitate de 
spălare sub presiune, curăţarea trebuie finalizată în decurs de o oră. Utilizaţi spălarea dinamică cu apă curată, până când 
apa evacuată este limpede. 

 
Reîncărcați sistemul adăugând Fernox Protector F1, pentru o protecţie de lungă durată împotriva coroziunii şi a depunerilor 
de calcar. 

 
La sistemele cu cilindri indirecţi, cu alimentare unică, de exemplu, "Primatic" sau similare, trebuie să se utilizeze produse 
chimice pentru apa potabilă. 

 
Ambalare, manipulare şi depozitare 
Fernox Cleaner F3 este livrat în recipiente de 500 ml. 
Fernox Cleaner F3 este clasificat ca nepericulos, dar fiind un produs chimic, manevrati cu grijă. Nu amestecaţi cu alte 
substanțe chimice nerecomandate de către Fernox. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 


	CLEANER F3
	 Agent de curățare universal, neutru pentru sisteme noi, înainte de punerea in funcțiune, în conformitate cu BS7593:1992
	Amprenta de carbon
	Aplicare şi dozare
	Ambalare, manipulare şi depozitare


