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PROTECTOR F1 PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE 
CENTRALĂ  

 

 Protector pentru sisteme de încălzire centrală pentru 
sisteme de încălzire centralizată domestice din metale 
combinate  

 Protejează împotriva coroziunii şi a depunerilor de calcar 

 Previne zgomotul boilerului 

 Nu este necesară aerisirea frecventă a caloriferelor 

 Prelungeşte durata de viaţă a sistemului 

 Previne blocarea pompelor 

 Economicos pe factura de plată a combustibilului  

 Reduce costurile de întreţinere 

 Menţine eficienţa sistemului 

 Previne punctele reci în calorifere 

 Non-toxic şi în conformitate cu cerinţele de mediu 

 

 
Utilizări ale produsului 
 

Fernox Protector F1 asigură protecţie îndelungată a sistemelor de încălzire centrală domestice împotriva coroziunii şi formăr ii 
depunerilor de calcar. Aceasta previne coroziunea tuturor metalelor care se găsesc în aceste sisteme, de exemplu, metalele 
feroase, cupru şi aliaje de cupru şi aluminiu.  Este adecvat pentru toate tipurile de boilere, calorifere şi sisteme de conducte.  
Fernox Protector F1 este compatibil cu toate metalele şi materialele frecvent folosite în sistemele de încălzire centrale. 
 
Pentru o protecţie continuă vă recomandăm ca nivelurile Protector F1să fie verificate în mod regulat (anual). Concentraţia 
produsului poate fi măsurată cu uşurinţă la faţa locului cu ajutorul setului de testare Fernox Protector. 

 
Proprietăţi fizice 
 

Protector F1 este un amestec de inhibitori organici şi anorganici de depuneri de calcar şi coroziune şi biocid. 
 
Formă:    Lichid 
Miros:    Aromat (uşoară) 
Culoare:   Lumină galbenă 
pH (concentrat):   8,0 
pH (soluție):   7,4 – 8,2  
SG:    1,1 la 20°C 
 

Aplicare şi dozare 
 

Concentraţia de produs recomandată în utilizare este de 0,5%.  Un recipient de 500 ml va trata, în medie, o casă cu 3-4 
dormitoare (100 litri) La sistemele cu ventilaţie deschisă, adăugaţi produsul prin rezervorul de alimentare şi de expansiune. La 
sistemele închise, adăugaţi produsul prin calorifer, folosind un Injector Fernox. 
 
La sisteme cu cilindri indirecţi, cu o singură alimentare, de exemplu, "Primatic" sau similar acestuia, trebuie să fie utilizate 
produse chimice pentru apa potabilă.  
 
Pentru o protecţie continuă vă recomandăm ca nivelurile Fernox Protector F1 să fie verificate în mod regulat (anual). Noi 
recomandăm ca sistemele netratate sau mocirloase să fie curăţate şi clătite în profunzime, în conformitate cu BS7593 şi 
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Benchmark, utilizând Fernox Cleaner înainte de a trata cu Fernox Protector F1, deoarece reziduurile existente pot deteriora 
instalaţia.  

 
 

Ambalarea, manipularea şi depozitarea 

 
Fernox Protector F1 este livrat în recipiente de 500 ml.  
 
Fernox Protector F1 nu este clasat ca dăunător dar, ca şi cu celelalte chimicale: Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu amestecaţi cu 
alte chimicale. Nu administraţi intern. Conţine 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Poate produce o reacţie alergică. În cazul contactului 
cu ochii sau cu pielea, clătiţi imediat cu multă apă.  

 


