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FILTER FLUID+ PROTECTOR 
• Acționează împreună cu un filtru pentru protejarea 

sistemului împotriva produselor de coroziune 
• Fernox Protector cu dispersant care ajută la colectarea în 

siguranță a magnetitei de către filtru 
• Prelungește durata de viață a cazanului, a pompei și a  

schimbătorului de căldură 
• Conceput pentru a fi lăsat permanent in sistem  
• Previne formarea calcarului și apariția coroziunii 
• Formula inovatoare, cea mai bună din gamă 

 
 

Utilizarea produsului 
 

Dezvoltat pentru utilizarea împreună cu gama de filtre Fernox TF1 sau cu alte filtre de sistem în linie. 
 

Fernox Filter Fluid + Protector este conceput special pentru a mobiliza depozitele de coroziune și contaminanții din 
sistemele de încălzire cu centrală proprie pentru a fi livrate direct la un filtru în linie (de exemplu la un filtru din gama 
Fernox TF1) pentru colectare si îndepărtare rapidă. Important: asigură protecția pe termen lung a sistemelor 
rezidențiale de incalzire împotriva coroziunii interne și a formării calcarului. 

 
Acest produs inovator inhibă coroziunea generată de reacția chimică a apei în contact cu metalele din sistemele de 
încălzire, ca metalele feroase, cuprul , aliajele de cupru și aluminiul. Filter Fluid + Protector este potrivit pentru toate 
tipurile de cazane, radiatoare, sisteme de încălzire în pardoseală. Atunci când este utilizat în combinație cu un filtru de 
sistem ca filtrul TF1, Filter Fluid + Protector oferă o metodă suplimentară de curățare continuă pentru eliminarea 
produselor de coroziune din sistem. Este ideal pentru service și lucrări de întreținere anuală, economisind timpul 
petrecut la locul de instalare. 
 
Filtrul Fluid + Protector este recomandat în special pentru sistemele de încălzire la care curățarea este dificilă 
prin spălare convențională, sau la care nu se poate efectua golirea, radiatoarele nu se pot izola, sau la care nu a 
fost tratată apa înainte de punerea în funcțiune a instalației sau la instalarea cazanului. 

 
Fernox Filter Fluid + Protector este compatibil cu metalele și materialele utilizate în sistemele de încălzire și cu 
toate produsele Fernox. 

 
 

Proprietăți Fizice 
 
Fernox Filter Fluid + Protector este un amestec de inhibitori ai formării calcarului și de dispersanți ai produselor  
de coroziune  

Stare:   Lichid 
Coloare:   Maro 
Miros:    Aromatic  
pH (concentrat):  8.0 
pH (in utilizare):  7.0-8.0  
GS:    1.15 
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Aplicare și dozare 
 

Concentrația recomandată a produsului “în utilizare” este de 0,5%. Un recipient de 500 ml va trata un sistem mediu 
cu capacitatea de 100 litri (până la 10 radiatoare). Produsul poate fi dozat în sistem prin robinetul din partea 
inferioară a filtrului Fernox TF1, prin armătura de încărcare a sistemului sau printr-un radiator utilizând un injector 
Fernox. Concentrația se omogenizează prin circulatie. Fernox Filter Fluid + Protector mobilizează contaminanții din 
sistem și îi livrează la un filtru în linie pentru colectare și îndepărtare. După ce operațiunea este încheiată pe sistemul 
de încălzire, acțiunea finală pe care o recomandăm, este izolarea filtrului și purjarea contaminanților colectați.  
Fernox Filter Fluid + Protector trebuie să rămână în sistem. Nu este destinat utilizării în sisteme unde conductele 
au diametre mici (microbore systems). 

 
Pentru sistemele puternic colmatate sau pentru instalațiile noi, Fernox recomandă instalarea unui filtru și curățarea prin 
spălare cu Fernox Cleaner F3 / F5 înainte de tratarea cu Filter Fluid + Protector / Protector F1. Instalarea unui sistem 
sau a unui cazan nou ar trebui să respecte toate reglementările locale, cum ar fi secțiunea L a reglementarilor în 
domeniul construcțiilor din UK. 

. 
Pentru protecție continuă, se recomandă verificarea anuală a nivelului concentrației de Fernox Protector ca parte a 
oricărui program de întreținere a filtrelor. 

 
Filter Fluid + Protector se utilizează numai dacă a fost deja instalat un filtru de sistem. 

 
Ambalare, manipulare și depozitare 
 
Fernox Filter Fluid+ Protector este livrat în recipiente de 500ml. 

 
Fernox Filter Fluid + Protector este clasificat ca nepericulos. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se combina cu 
alte substanțe chimice. Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -onă. Poate produce reacții alergice. 
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