HVAC CLEANER F3









Καθαριστικό για συστήματα θέρμανσης και ψύξης εμπορικής
εκμετάλλευσης
Καθαριστικό για νέες εγκαταστάσεις, πριν τεθούν σε δοκιμαστική
λειτουργία
Αφαιρεί τη λάσπη και τα άλατα και επαναφέρει τη θερμική
απόδοση σε υπάρχοντα συστήματα
Συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται
συνήθως στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης
Δεν απαιτείται ουδετεροποιητής
Κατάλληλο για χρήση με όλα τα γνωστά μηχανήματα έκπλυσης
υπό πίεση
Μη όξινος χημικός τύπος
Μη επικίνδυνο, φιλικό προς το περιβάλλον

Χρήσεις προϊόντος
Το HVAC Cleaner F3 είναι ένα καθαριστικό πολλών χρήσεων για τον καθαρισμό νέων εγκαταστάσεων, πριν τεθούν
σε δοκιμαστική λειτουργία, και την αφαίρεση λάσπης από υπάρχοντα συστήματα.
Η ήπια σύνθεση διαλύει τα άλατα και κινητοποιεί τη λάσπη διευκολύνοντας την αφαίρεση με έκπλυση. Το HVAC
Cleaner F3 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό παλαιότερων εγκαταστάσεων χωρίς να αποκαλύπτει τυχόν
διαρροές. Το HVAC Cleaner F3 είναι εξαιρετικό για την αδρανοποίηση μεταλλικών επιφανειών πριν από την
προσθήκη κάποιου προϊόντος Fernox Protector.
Το HVAC Cleaner F3 παρουσιάζει ικανοποιητικές επιβραδυντικές ιδιότητες και είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα και
τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Φυσικές ιδιότητες
Χρώμα:
Οσμή:
Μορφή:
pH (συμπ.):
pH (διάλ. 1%):
Ειδ.Βάρος:

Σκούρο κεχριμπαρένιο
Αμυδρή
Υγρό
7,0
7,5 – 7,8
1,18 @ 20°C

Εφαρμογή και Δοσολογία
Για βέλτιστα αποτελέσματα, ολόκληρο το σύστημα θα πρέπει να επιδέχεται ολική αποστράγγιση.
Το HVAC Cleaner F3 θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 0,5%. Η προσθήκη δύναται να
πραγματοποιηθεί μέσω της δεξαμενής τροφοδοσίας και διαστολής ή με απευθείας έγχυση στο σύστημα μέσω
κατάλληλου σημείου (π.χ. δοσιμετρικό δοχείο).
Σε περίπτωση καθαρισμού του συστήματος, πριν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, φροντίστε για την κυκλοφορία
του HVAC Cleaner F3 για τουλάχιστον 1 ώρα σε θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας. Για να αφαιρέσετε τη λάσπη
από υπάρχοντα συστήματα, φροντίστε για την κυκλοφορία του προϊόντος υπό
συνθήκες κανονικής λειτουργίας, για διάστημα έως 7 ημέρες, έως ότου επιτευχθεί αποδεκτός βαθμός ροής σε
ολόκληρο το σύστημα. Ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον/επαναληπτικές εφαρμογές Restorer, σε περίπτωση που
τα συστήματα περιέχουν μεγάλες ποσότητες λάσπης. Φροντίστε για την αποστράγγιση και έκπλυση με ψυχρό
νερό, έως ότου το νερό ρέει καθαρό και το HVAC Cleaner F3 αφαιρεθεί από το σύστημα με την έκπλυση. Το HVAC
Cleaner F3 συνήθως αφαιρείται μετά από 3 πλήρεις εκπλύσεις.
Τέλος, φροντίστε για την προσθήκη προϊόντος αντιδιαβρωτικής προστασίας Fernox, ώστε να αποφευχθεί
περαιτέρω ζημία λόγω διάβρωσης και εναπόθεση αλάτων.
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Συσκευασία, Χειρισμός και Φύλαξη
Το Fernox HVAC Cleaner F3 διατίθεται σε κυλινδρικά δοχεία 10 λίτρων.
Το Fernox HVAC Cleaner F3 ταξινομείται ως μη επικίνδυνο, αλλά όπως και με όλα τα χημικά: Φυλάξτε το
κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Να μην αναμιγνύεται με άλλα χημικά. Να μην καταποθεί. Σε περίπτωση επαφής
με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
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