SUPERCONCENTRATE BOILER NOISE SILENCER F2









Μείωση θορύβου από το λέβητα
Βελτίωση απόδοσης της μεταφοράς θερμότητας
Συμβατό με όλα τα Fernox Protectors
Απλή και γρήγορη προσθήκη μέσω ενός σώματος
Περιλαμβάνεται εργαλείο έγχυσης γενικής χρήσης
Εφαρμογή κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον
Ιδανικό για συστήματα υπό πίεση και συνδυασμένους
λέβητες

Χρήσεις προϊόντος
Το Fernox Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2 βοηθά στη μείωση του θορύβου από το λέβητα. Είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους λεβήτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων λεβήτων και εκείνων που
περιέχουν εξαρτήματα αλουμινίου.

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

Απαλό μπεζ
Ιξώδες υγρό
Αμυδρή
7,0
1,23 @ 20°C

Εφαρμογή και Δοσολογία
Μια συσκευασία περιέχει συνήθως επαρκή ποσότητα προϊόντος για την επεξεργασία ενός τυπικού συστήματος
κεντρικής θέρμανσης και προστίθεται μέσω ενός σώματος. Η υπερβολική επεξεργασία δεν προκαλεί προβλήματα
και προτιμάται έναντι ανεπαρκούς δοσολογίας. Σε περίπτωση ισχυρού θορύβου ενδέχεται να απαιτούνται
περισσότερες εφαρμογές από μία.
Για την απευθείας δοσιμετρική προσθήκη του Fernox Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2 μέσω της οπής
εξαέρωσης ενός σώματος, χρησιμοποιείται το τυπικό πιστόλι εφαρμογής μαστίχας με τον ειδικό προσαρμογέα που
παρέχεται με το προϊόν. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά!
Για μακροπρόθεσμη προστασία από διάβρωση και ασβεστούχα άλατα, συνιστούμε τον καθαρισμό των
συστημάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλη ποσότητα Fernox Cleaner F3 και ακολούθως προστασία με Fernox
Protector F1.
Σε δεξαμενές έμμεσης θέρμανσης μονής τροφοδοσίας, π.χ. "Primatic" ή παρόμοιες, πρέπει να χρησιμοποιούνται
χημικά πόσιμου νερού.

Συσκευασία, Χειρισμός και Φύλαξη
Το Fernox Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2 διατίθεται σε φύσιγγες 290 ml που συνοδεύονται από σετ
εργαλείου έγχυσης γενικής χρήσης. Διατίθενται σε συσκευασίες μπλίστερ με οπή ανάρτησης τύπου Euro-hook ή σε
κυτία.
Το Fernox Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2 ταξινομείται ως μη επικίνδυνο, αλλά όπως και με όλα τα
χημικά: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε
αμέσως με άφθονο νερό.
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