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HVAC CLEANER F3 
 

 Curăţător pentru instalaţii comerciale de încălzire şi răcire 

 Curăţător pentru sisteme noi, înainte de plată 

 Îndepărtează mâlul şi depunerile calcaroase pentru a 
restabili eficienţa sistemului existent 

 Compatibil cu toate metalele şi materialele frecvent 
utilizate pentru sistemele de încălzire şi răcire 

 Nu este necesar neutralizator 

 Adecvat pentru utilizare cu toate tipurile cunoscute de 
sisteme de spălare sub presiune 

 Formulă fără acid  

 Non-toxic şi în conformitate cu cerinţele de mediu 

  

 
Utilizări ale produsului 
 

HVAC Cleaner F3 este un curăţător universal pentru curăţarea sistemelor noi înainte de plată şi pentru 
îndepărtarea mâlului din sistemele existente. 
 
Formula adecvată dizolvă depunerile de calcar şi mobilizează mâlul, făcându-l mai uşor de îndepărtat prin 
spălare.  HVAC Cleaner F3 este în mod special adecvat pentru curăţarea instalaţiilor vechi, fără scurgeri.  
HVAC Cleaner F3 este excelent pentru pasivarea suprafeţelor din metal înainte de adăugarea unui Fernox 
Protector. 
 
HVAC Cleaner F3 este uşor de asimilat şi compatibil cu toate tipurile de metale şi materiale utilizate de 
obicei în sistemele de încălzire. 
 

Proprietăţi fizice 
 

Culoare: Galben închis 
Miros: Slab 
Formă: Lichid 
pH (concentrat): 7.0  
pH (0.5% soluţie) 7.5 - 7.8 

SG: 1.18 @ 20°C 
 

Aplicare şi dozare 
 

Pentru rezultate optime, întregul sistem trebuie să fie complet golit. 
 
HVAC Cleaner F3 trebuie dozat la o concentraţie de 0,5%. Se adaugă în rezervorul de alimentare şi 
expansiune sau se poate injecta direct în instalaţie printr-un punct corespunzător (ex: vasul de dozare).   
 
Pentru curăţare înainte de plată, circulaţi HVAC Cleaner F3 pentru cel puţin o oră la temperatură de operare 
normală. Pentru a îndepărta mâlul din sistemele existente, circulaţi produsul în condiţii de operare normală, 
pentru o perioadă de până la 7 zile, până la obţinerea unui flux acceptabil în sistem. Aplicări repetate / 
suplimentare de Restorer pot fi necesare pentru sisteme cu depuneri mari de mâl. Drenaţi şi curăţaţi sistemul 
cu apă rece până când apa este limpede iar HVAC Cleaner F3 a fost evacuat din sistem. HVAC Cleaner F3 
va fi, de obicei, îndepărtat după 3 spălări complete.  
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La final, adăugaţi o cantitate suficientă de protector Fernox împotriva coroziunii pentru a preveni coroziunea 
şi depunerile de calcul. 
 

 
Ambalarea, manipularea şi depozitarea 
 

Fernox HVAC Cleaner F3 este livrat în cilindri de 10 litri. 
 
Fernox HVAC Cleaner F3 nu este clasat ca dăunător dar, ca şi cu celelalte chimicale: Nu lăsaţi la îndemâna 
copiilor. Nu amestecaţi cu alte chimicale. Nu administraţi intern. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, 
clătiţi imediat cu multă apă.  
 
 

 


