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FC1 FILTER FLUID + INHIBITOR 
 

 FC1 Inhibitor cu dispersant pentru a ajuta colectarea resturilor de 

coroziuni şi calcar într-un filtru TF1 Delta Filter sau alte filtre în linie 

ale sistemului. 

 Capacitate dovedită de prevenirea formării coroziunii şi a calcarului. 

 Menţine eficienţa optimă pentru prelungirea duratei de viaţă a 

sistemului. 

 Conceput să fie lăsat permanent în sistem.  

 Este compatibil cu metalele şi materialele folosite de obicei în 

sistemele de încălzire şi răcire. 

 Formula inovatoare, cea mai bună din clasa ei, este prietenoasă cu 

mediul înconjurător. 
 

Utilizarea produsului 
 

Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor a fost conceput să fie utilizat împreună cu filtrul Fernox 
TF1 Delta sau alte filtre în linie ale sistemului. 
 

Formula pachetului Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor este special concepută pentru a 
desprinde depunerile de coroziune şi contaminantele din sistemele comerciale de încălzire 
şi răcire, şi transportă resturile în mod eficient şi direct la filtrul TF1 Delta Filter (sau alte 
filtre în linie din sistem) pentru îndepărtare şi captare rapidă. 
 

Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor oferă protecţie pe termen lung împotriva coroziunii 
interne şi formării depunerilor de calcar şi este compatibil cu metalele şi materialele folosite 
de obicei în sistemele de încălzire şi răcire, inclusiv aluminiul. 
 

Proprietăţi fizice 
 

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor este o combinaţie de inhibitori de coroziune & calcar şi 
detergenţi 
 
Stare:    Lichidă 
Culoare:  Maro   
Miros:    Aromat 
pH (conc.):   7,9 
pH (în utilizare):  7,5    
SG:   1,069    

 
Aplicare şi dozaj 
 

Concentraţia recomandată „în utilizare” a produsului este de 1%. Fernox FC1 Filter Fluid+ 

Inhibitor poate fi introdus printr-un recipient de dozare potrivit. 
 

Odată ce Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor este adăugat la sistem şi permis să circule şi 
să se amestece complet, nivelul inhibitorului poate fi verificat cu ajutorul unui Fernox 
System Health Check pentru a asigura protecţia optimă a sistemului. 
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Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor este conceput în aşa fel, ca să lucreze în tandem cu un 
filtru în linie de sistem şi a fost dezvoltat în mod special pentru sisteme uşor sau moderat 
contaminate sau când o curăţare cuprinzătoare s-ar putea să nu fie fezabilă sau practică. În 
cazul sistemelor netratate, cu mult nămol, Fernox recomandă, ca în funcţie de posibilitate, 

sistemele să fie curăţate şi spălate complet cu Fernox FC3 Cleaner înainte de a fi tratate 

cu Fernox FC1 Inhibitor/ FC1 Filter Fluid+ Protector când sunt folosite în combinaţie cu 
un filtru sistem.  
 

FC1 Filter Fluid+ Inhibitor ar trebui utilizat numai dacă este instalat filtrul Fernox TF1 Delta 

Filter sau alte filtre de sistem.  
 

 

Ambalarea, manipularea și depozitarea 
 

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor este livrat în recipiente de 20 de litri. 
 
 

Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor este clasificat ca nepericulos, dar fiind un produs 
chimic, nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu amestecaţi cu alte chimicale. Conține: 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-unu. Poate cauza reacţii alergice. 


