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SYSTEM NEUTRALISER 
 

 Neutralizează apa de sistem după utilizarea 
produsului DS40 System Cleaner 

 Condiţionează sistemul pentru aplicarea 
inhibitorului de coroziune 

 Asigură conformitatea cu reglementările de 
protecţie a mediului 

 Praf care curge liber pentru utilizare uşoară cu 
sisteme de spălare sub presiune sau aplicare 
prin rezervorul de alimentare şi expansiune sau 
Injector (pentru sisteme închise) 

 
 

  
Utilizări ale produsului 

 

Se va utiliza împreună cu Fernox DS40 System Cleaner.  Neutralizează orice acid din sistem după 
curăţare şi condiţionează sistemul pentru aplicarea unui inhibitor împotriva coroziunii şi depunerilor 
de calcar. Acizii care intră în canalizare reprezintă o problemă majoră pentru autorităţi. Prin 
utilizarea neutralizatorului de sistem după curăţarea cu acid se asigură conformitatea cu 
reglementările de protecţie a mediului. 

 
Proprietăţi fizice 
 

Culoare: Alb 
Miros: Nu 
Formă: Pudră 
pH: 11,8 la 10% în apă 
 

Aplicare şi dozare 
 

Pentru instrucţiuni detaliate privind curăţarea sistemelor centrale de încălzire utilizând 
Superconcentrate System Cleaner şi Neutraliser, vă rugăm consultaţi prospectul din interiorul cutiei. 
Produsul poate fi turnat ca praf care curge liber direct în sistemul de spălare sub presiune. 
Alternativ, prin pre-dizolvarea în apă caldă, produsul poate fi aplicat prin intermediul rezervorului de 
alimentare şi expansiune sau, într-un sistem închis, prin intermediul unui Injector într-un calorifer.  
 
Un recipient (2 kg) este, de obicei, suficient pentru a neutraliza un recipient (1,5 kg) de DS40 
System Cleaner după curăţarea sistemului de încălzire centrală. Apa din sistem (după aşezarea 
resturilor) trebuie să devină verde. Dacă apa este în continuare roşie, trebuie adăugată o cantitate 
suplimentară de neutralizator. Sistemul trebuie drenat şi clătit de mai multe ori cu apă proaspătă 
până când apa evacuată din sistem este curată. După golirea finală, se recomandă protejarea 
sistemului folosind un Protector Fernox adecvat. 

 
La sisteme cu cilindri indirecţi, cu o singură alimentare, de exemplu, "Primatic" sau similar acestuia, 
trebuie să fie utilizate produse chimice pentru apa potabilă. 
 
Ambalarea, manipularea şi depozitarea 
 
Fernox System Neutraliser este livrat în recipiente de 2 kg. Fernox System Neutraliser este clasat 
ca iritant. Irită ochii. Purtaţi mănuşi adecvate. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă 
multă şi cereţi sfatul medicului. 


