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FC3 CLEANER 
 

 Detergent pentru sisteme comerciale de încălzire şi 
răcire. 

 Detergent pentru curăţarea instalaţiilor noi înainte de 
punerea în funcţiune. 

 Îndepărtează nămolul şi depunerile desprinse de calcar 
şi restabileşte eficienţa sistemelor existente. 

 Este compatibil cu toate metalele şi materialele folosite 
în mod obişnuit în sistemele de încălzire şi răcire. 

 Nu necesită agent de neutralizare. 

 Poate fi folosit la toate maşinile de spălare cu putere. 

 Formulă neacidică. 

 Nepericulos, este prietenos cu mediul înconjurător. 

 

 

 
Utilizarea produsului 
 

Fernox FC3 Cleaner este un detergent multi-scop pentru curăţarea instalaţiilor noi înainte de punerea în 
funcţiune, precum şi pentru îndepărtarea nămolului din sistemele existente.  
 
Formula blândă desprinde nămolul, înlesnind îndepărtarea acestuia prin spălarea cu putere. 
Fernox FC3 Cleaner este potrivit în mod dosebit pentru curăţarea instalaţiilor mai vechi fără a expune 
scurgerile. Fernox FC3 Cleaner este excelent pentru pasivizarea suprafeţelor metalice înainte de adăugarea 
produsului Fernox FC1 Inhibitor (sau a unui alt inhibitor Fernox potrivit). 
 
Fernox FC3 Cleaner este bine inhibat şi este compatibil cu toate metalele şi materialele folosite în mod 
obişnuit în sistemele de încălzire şi răcire. 
 

Proprietăţi fizice 
 

Culoare: Portocalie 
Miros: Aromat 
Stare: Lichidă 
pH (conc.): 6,5 
pH (X% soln) 6,9 

SG: 1,09 la 20°C 
 

Aplicare şi dozaj 
 

Pentru rezultate optime, este necesar ca tot sistemul să fie complet drenabil. 
 
Fernox FC3 Cleaner trebuie dozat la o concentraţie de 1% şi poate fi introdus în sistem printr-un recipient de 
dozare potrivit. 
 
Pentru a curăţa înainte de punerea în funcţiune, circulaţi Fernox FC3 Cleaner pentru cel puţin trei ore la 
temperatura normală de operare. Pentru a îndepărta nămolul din sistemele existente, circulaţi concentraţia 
diluată în condiţii normale de operare timp de 7 zile până când se obţine un debit acceptabil în sistem. Pot să 
fie necesare şi aplicaţii adiţionale sau de repetare cu Fernox FC3 Cleaner dacă sistemele sunt puternic 
încărcate cu nămol. Drenaţi şi spălaţi cu apă rece până când apa devine transparentă şi detergentul Fernox 
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FC3 Cleaner s-a ecavuat din sistem. De obicei, Fernox FC3 Cleaner se va evacua din sistem după 3 spălări 
complete. 
 
 

În final, adăugaţi Fernox FC1 Inhibitor (sau un alt inhibitor Fernox potrivit) pentru a preveni în continuare 
coroziunea şi depunerile de calcar. 

 
 

Ambalarea, manipularea şi depozitarea 
 

Fernox FC3 Cleaner este livrat în recipiente de 20 de litri. 
 
Fernox FC3 Cleaner este clasificat ca nepericulos, dar fiind un produs chimic, nu lăsaţi la îndemâna copiilor. 
Nu amestecaţi cu alte chimicale. Nu înghiţiţi. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă 
abundentă. 


