DS40 SYSTEM CLEANER
 Ταχεία αφαίρεση ασβεστούχων αλάτων, μαύρης
λάσπης και άλλων εναποθέσεων
 Επαναφορά της κυκλοφορίας και βελτίωση της
θερμικής απόδοσης
 Σκόνη ελευθέρας ροής για διευκόλυνση της
χρήσης με μονάδες έκπλυσης υπό πίεση ή
εφαρμογή μέσω δεξαμενής Τ&Δ ή συσκευής
έγχυσης (για κλειστά συστήματα)
 Μετατρέπεται σε πράσινο όταν το προϊόν
εξαντληθεί
 Συμβατό με όλα τα συστήματα που είναι
κατασκευασμένα από διάφορα μέταλλα
 Περιλαμβάνονται φακελάκια ουδετεροποιητή
Χρήσεις προϊόντος
Για ταχεία αφαίρεση ασβεστούχων αλάτων, μαύρης λάσπης (μαγνητίτης) και άλλων εναποθέσεων από
λέβητες και συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Έχει σχεδιαστεί για χρήση με μονάδες έκπλυσης υπό πίεση
για πιο αποτελεσματικό και ταχύ καθαρισμό. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά για αφαίρεση των
αλάτων ενός λέβητα.

Φυσικές ιδιότητες
Χρώμα:
Οσμή:
Μορφή:
pH:
Ειδ.Βάρος:

DS 40 System Cleaner
Κόκκινο
Αμυδρή (σε διάλυμα)
Σκόνη
2 - 3 (διάλυμα 2% κ.β.)
Δ/Ι

System Neutraliser
Λευκό
Κανένα
Σκόνη
11,8 (διάλυμα 10% κ.β.)
n/a

Εφαρμογή και Δοσολογία
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με DS40 System
Cleaner, παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυλλάδιο οδηγιών εντός του κυτίου. Το προϊόν χύνεται ως σκόνη
ελευθέρας ροής απευθείας μέσα σε μια μονάδα έκπλυσης υπό πίεση. Εναλλακτικά, με διάλυση εκ των
προτέρων σε χλιαρό νερό, το προϊόν δύναται να προστεθεί μέσω της δεξαμενής Τ&Δ ή, σε κλειστά
συστήματα, μέσω συσκευής έγχυσης Fernox Injector σε σώμα.
Ένας περιέκτης (1,9 kg) περιέχει συνήθως επαρκή ποσότητα για τον καθαρισμό ενός τυπικού οικιακού
συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον ποσότητα σκόνης για μεγάλα
συστήματα και συστήματα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλάτων ή λάσπης, Στο πρώτο στάδιο
καθαρισμού, η αλλαγή χρώματος (κόκκινο-πράσινο) υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει εξαντληθεί και απαιτείται
η προσθήκη επιπλέον σκόνης.
Μόλις ο καθαρισμός ολοκληρωθεί, προσθέστε φακελάκια System Neutraliser έως ότου το χρώμα του
διαλύματος μετατραπεί σε πράσινο. Εάν το νερό παραμείνει κόκκινο, απαιτείται προσθήκη επιπλέον
ποσότητας Neutraliser. Εάν τα δύο φακελάκια δεν αρκούν, μπορείτε να προμηθευτείτε επιπλέον ποσότητες
System Neutraliser από πρατηριούχους προϊόντων Fernox. Απαιτείται η πλήρης αποστράγγιση και έκπλυση
του συστήματος αρκετές φορές με καθαρό νερό, έως ότου το νερό που ρέει στην αποχέτευση είναι καθαρό.
Μετά από την τελευταία αποστράγγιση, συνιστάται η προστασία του συστήματος με κατάλληλο τύπο Fernox
Protector.
Να μη χρησιμοποιείται σε δεξαμενές έμμεσης θέρμανσης μονής τροφοδοσίας, π.χ. ‘Primatic’ ή παρόμοιες.
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Συσκευασία, Χειρισμός και Φύλαξη
Το Fernox DS40 System Cleaner και το System Neutraliser διατίθεται σε περιέκτες 1,9 Kg.
Το DS40 System Cleaner ταξινομείται ως ερεθιστικό. R36 Ερεθιστικό για τα μάτια, S2 Φυλάξτε το κλειδωμένο
μακριά από παιδιά S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια
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