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FC1 INHIBITOR 
 

 Inhibitor Încălzire Centrală pentru sisteme de încălzire şi 
răcire comerciale şi HVAC din metale diferite. 

 Previne coroziunea în oţel, fontă, cupru, alamă şi 
aluminiu. 

 Previne formarea depunerilor de calcar. 

 Menţine eficienţa sistemului, prelungind durata de viaţă a 
sistemului. 

 Este compatibil cu toate celelalte chimicale 
comercializate de Fernox. 

 Nu este toxic, nu conține nitriți, nitrați, fosfați şi acid  
   boric. 

 

 
Utilizarea produsului 
 

Fernox FC1 Inhibitor oferă protecţie pe termen lung de coroziune internă şi formarea depunerilor de calcar în 
sistemele comerciale de încălzire şi sistemele cu apă răcită. Fernox FC1 Inhibitor este compatibil cu metalele şi 
materialele obişnuite folosite în sistemele de încălzire şi răcire, inclusiv aluminiul. 
  
Pentru menţinerea protecţiei vă recomandăm verificarea periodică (anuală) a nivelului inhibitorului. 
Concentraţia produsului poate fi uşor măsurată la locul aplicării, folosind Fernox Protector Test Kit. 
  

Proprietăţi fizice 
 

Culoare: Galben deschis 
Miros: (uşor) Aromat  
Stare: Lichid transparent 
pH (conc.): 7,8 
pH (1% soln): 7,3 – 8,1 

SG: 1,05 la 20°C 

 

Aplicare 
 

Concentraţia recomandată în utilizare a produsului este de 1% v / v%. Fernox FC1 Inhibitor poate fi introdus în 
sistem printr-un punct potrivit (de ex. recipient de dozare). Pentru a asigura dispersia rapidă, goliţi parţial sau 
complet şi introduceţi Fernox FC1 Inhibitor în timpul reumplerii. 
 
Vă recomandăm să curăţaţi şi să spălaţi bine sistemele netratate folosind Fernox FC3 Cleaner înainte de a le 
trata cu Fernox FC1 Inhibitor, deoarece reziduurile existente pot să avarieze instalaţia. 
 

Ambalarea, manipularea și depozitarea 
 

Fernox FC1 Inhibitor este livrat în recipiente de 20 de litri.  
 
Fernox FC1 Inhibitor este clasificat ca nepericulos, dar fiind un produs chimic, nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu 
amestecaţi cu alte chimicale din afara gamei de produse Fernox. Nu înghiţiţi. Poate cauza reacţii alergice. 
Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-unu. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă abundentă. 


