HVAC PROTECTOR F1








Central Heating Protector για εγκαταστάσεις θέρμανσης και
ψύξης εμπορικής εκμετάλλευσης που είναι κατασκευασμένες
από διάφορα μέταλλα
Καθιστά το νερό μη διαβρωτικό για χάλυβα, χυτοσίδηρο,
χαλκό, ορείχαλκο και αλουμίνιο
Πρόληψη εναπόθεσης ασβεστούχων αλάτων
Διατηρεί την απόδοση παρατείνοντας έτσι τη ζωή του
συστήματος
Συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που
χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα θέρμανσης και
ψύξης
Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον

Χρήσεις προϊόντος
Το Fernox HVAC Protector F1 παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία από εσωτερική διάβρωση και
δημιουργία ασβεστούχων αλάτων σε συστήματα νερού θέρμανσης και ψύξης εμπορικής εκμετάλλευσης. Το
Fernox HVAC Protector F1 είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως
στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.
Για συνεχή προστασία, συνιστούμε τον τακτικό έλεγχο των επιπέδων Protector F1 (ετησίως). Η
συγκέντρωση του προϊόντος μπορεί να μετρηθεί εύκολα επί τόπου με τη βοήθεια ενός κιτ δοκιμών ‘μιας
σταγόνας’ Fernox ‘One Drop’ Protector.

Φυσικές ιδιότητες
Χρώμα:
Οσμή:
Μορφή:
pH (συμπ.):
pH (διάλ. 0.5%):
Ειδ.Βάρος:

Κίτρινο
Αμυδρή. Αρωματική
Καθαρό υγρό
8,0
7,4 – 8,2
1,10 σε 20°C

Εφαρμογή
Η συνιστώμενη ‘εν χρήσει’ συγκέντρωση του προϊόντος είναι 0,5%. Η προσθήκη του προϊόντος δύναται να
πραγματοποιηθεί μέσω της δεξαμενής τροφοδοσίας και διαστολής ή με απευθείας έγχυση στο σύστημα
μέσω κατάλληλου σημείου (π.χ. δοσιμετρικό δοχείο). Για να διασφαλιστεί η ταχεία διάχυση, συνιστάται εν
μέρει ή πλήρης αποστράγγιση και προσθήκη Protector F1 κατά την πλήρωση.
Σε δεξαμενές έμμεσης θέρμανσης μονής τροφοδοσίας, π.χ. "Primatic" ή παρόμοιες, πρέπει να
χρησιμοποιούνται χημικά πόσιμου νερού.
Συνιστούμε τον ενδελεχή καθαρισμό και έκπλυση των συστημάτων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία
χρησιμοποιώντας Fernox IC-20, πριν από την επεξεργασία με Fernox HVAC Protector F1, καθώς τα
υπάρχοντα υπολείμματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημία στην εγκατάσταση.

Συσκευασία, Χειρισμός και Φύλαξη
Το Fernox HVAC Protector F1 διατίθεται σε περιέκτες 10 λίτρων.
Το Fernox HVAC Protector F1 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. Содержит 1,2-benzisothiazol-3(2H)one. Может вызывать аллергическую реакцию.
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