
Zastosowanie 

Protector+ Filter Fluid Express 400ml 
62491 

• Unikalny komplet inhibitora z dyspergatorem, służącym
do unoszenia i transportu zanieczyszczeń krążących w
układzie do filtra zamontowanego w instalacji w celu ich
bezpiecznego gromadzenia i usuwania.
• Szybki i wygodny - podawanie poprzez grzejnik, pętlę
napełniania lub Fernox TF1 System Filter zajmuje 30
sekund - nie ma potrzeby opróżniania instalacji
• Może być stosowany tylko razem z filtrem w układzie -
zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i osadzaniem
się kamienia w układach wykorzystywanych w celu
ogrzewania i chłodzenia, wykonanych z zastosowaniem
kombinacji różnych metali, w tym aluminium
• Przewidziany do pozostawienia w instalacji na stałe.
Pozwala uzdatnić do 130 litrów wody grzewczej (16
grzejników) co odpowiada 250 m2 ogrzewania
podłogowego.
• Zapobiega tworzeniu się kamienia i korozji
• Bardzo skuteczny, przyjazny dla środowiska preparat.
Zatwierdzony przez NSF i Belgaqua. 

Ten wyjątkowy komplet o działaniu inhibitora jest przeznaczony do stosowania z szeregowym filtrem Fernox TF1 lub z innymi
podobnymi filtrami, zawiera aktywny dyspergator, który wykazuje potwierdzone działanie wspomagające bezpieczne zbieranie
produktów korozji, osadów i kamienia za pomocą filtra. Protector + Filter Fluid Express zwiększa skuteczność filtra
zamontowanego w instalacji, zapewniając jednocześnie całkowitą ochronę przed korozją i tworzeniem się kamienia. Ten
innowacyjny, sprawdzony preparat przedłuża również żywotność instalacji i utrzymuje jej optymalną sprawność, będąc
jednocześnie preparatem przyjaznym dla środowiska. Jego stężenie należy sprawdzać w ramach corocznej konserwacji instalacji.
Zestaw Fernox Express wykorzystuje technologię Barrier Pressure Pack i propelent w postaci sprężonego powietrza do
wypychania produktu, dzięki czemu cały zestaw jest niepalny. Propelent (sprężone powietrze) nie miesza się z aktywnym
czynnikiem, więc nie ma ryzyka przedostania się powietrza do instalacji, co mogłoby przyspieszyć ryzyko korozji w przyszłości. 

Jedna pojedyncza dawka tego preparatu jest wystarczająca dla dość dużej nieruchomości w celu konserwacji i ochrony instalacji
grzewczej o pojemności 130 litrów, z maks. 16 grzejnikami lub 250 m² ogrzewania podłogowego. Fernox Protector+ Filter Fluid
Express może być podawany bezpośrednio przez odpowietrznik grzejnika, przez wąż do napełniania instalacji lub przez TF1 Filter,
za pomocą odpowiedniego adaptera dostarczanego w komplecie z tym preparatem. Podanie Fernox Express do instalacji
zajmuje mniej niż 30 sekund, bez konieczności opróżniania układu, pozwalając oszczędzać czas pracy na instalacji. W przypadku
podawania przez TF1 Filter, filtr powinien zostać opróżniony z wszelkich zgromadzonych w nim zanieczyszczeń przed
zastosowaniem preparatu Protector+ Filter Fluid. Czyszczenie na miejscu zajmuje mniej niż 2 minuty. Należy po prostu zamknąć
zawory odcinające filtra, wyjąć magnes z obudowy, otworzyć zawór spustowy i pozbyć się zanieczyszczeń, po czym włożyć
magnes z powrotem na miejsce i zamknąć zawór spustowy. Preparat Fernox Protector + Filter Fluid Express należy pozostawić w
instalacji. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach o zaniżonym przekroju przewodów (ang.: microbore). W podgrzewaczach
pośrednich z pojedynczym zasilaniem w wodę, np. Primatic lub podobnych, należy stosować środki chemiczne do wody pitnej. W
przypadku mocno zaszlamionych lub nowych instalacji, przed zastosowaniem inhibitora, firma Fernox zaleca czyszczenie i
płukanie środkiem Fernox Cleaner F3 lub Power Cleaner F8. Preparat Protector + Filter Fluid musi być stosowany razem z filtrem
przewodowym w instalacji. Montaż instalacji lub nowego kotła powinien być wykonany zgodnie z wszystkimi lokalnymi
przepisami i uregulowaniami. 
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Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo 

Specyfikacje 

Pojedyńczy produkt Opakowanie zbiorcze 

Fernox Protector+ Filter Fluid Express jest dostępny w ciśnieniowych pojemnikach o pojemności 400 ml. Fernox Protector+ Filter
Fluid Express jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy dla zdrowia ludzi, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy go
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością
wody. 

Fernox Protector+ Filter Fluid Express stanowi mieszankę inhibitorów powstawania korozji i kamienia kotłowego zawierającą
również dyspergatory: Postać fizyczna: bladożółta ciecz Zapach: aromatyczny pH (konc.): 8,4 pH (roztw.): 7,8 - 8,2 c.w.: 1,17 przy
20°C / 68 °F 
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