
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EXPRESS (PROTECTOR) 

 
•    Γρήγορο και βολικό άδειασμα σε 30 δευτερόλεπτα 

•  Απλό στην χρήση χωρίς ακαταστασία  

•  Προστίθεται μέσω του εξαεριστικού ενός σώματος  

•  Προστατεύει από διάβρωση και δημιουργία ιζημάτων  
•    Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον  

•    100% ανακυκλώσιμη φιάλη 

•    Διατηρεί την αποδοτικότητα του συστήματος  και επιμηκύνει την ζωή του 
λέβητα 

•    Συμβατό για χρήση με όλα τα μέταλλα και υλικά ακόμη και με αλουμίνιο     
     

   
  Χρήσεις προϊόντος 

Το Fernox Central Heating Protector F1 Express είναι ένα προϊόν αεροζόλ που σχεδιάστηκε για γρήγορη 
και απλή έκχυση σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης χωρίς ακαταστασία και ενόχληση στον τελικό 
καταναλωτή. Όπως με όλους τους αναστολείς της Fernox, το Protector F1 Express παρέχει  προστασία 
μακράς διάρκειας στα οικιακά συστήματα κεντρικής θέρμανσης κατά της εσωτερικής διάβρωσης και τον 
σχηματισμό ιζημάτων. Αποτρέπει την διάβρωση όλων των μετάλλων που βρίσκονται στα συστήματα αυτά, 
π.χ μέταλλα σιδήρου, χαλκός και κράματα χαλκού και αλουμίνιο. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπων 
λεβήτων, σωμάτων και συστήματα σωληνώσεων. Το Fernox Protector F1 Express  είναι συμβατό με όλα τα 
μέταλλα και τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις.   
Για συνεχή προστασία συνιστούμε να ελέγχονται τα επίπεδα προστασίας του Protector F1 τακτικά 
(ετησίως) Η συγκέντρωση του προϊόντος μπορεί να μετρηθεί εύκολα επί τόπου χρησιμοποιώντας το 
Fernox Protector τεστ κιτ ή τις ταινίες ελέγχου 60 Sec.  
 
Φυσικές ιδιότητες 
  
Χρώμα:  Κίτρινο αχνό 
Μορφή:  Καθαρό, διάφανο παχύρευστο υγρό 
Οσμή:  Ασθενής 
pH (soln): 7.2 - 7.6 
pH (conc): 7  
SG:  1.25 g/cm3 (20°C / 68°F) 
 
Εφαρμογή και δοσολογία 
Μία συσκευασία 265ml θα προστατεύσει ένα μεσαίων διαστάσεων σύστημα (μέχρι 10 σώματα ή 100 λίτρα) 
και προστίθεται μέσω ενός σώματος. Το Fernox Protector F1 Express  μπορεί να να προστεθεί απ’ ευθείας 
μέσω ενός εξαεριστικού σώματος, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο ειδικό προσαρμογέα που παραδίδεται 
με το προϊόν. Η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δύο λεπτά.  
Σε έμμεσους κυλίνδρους απλής τροφοδοσίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν χημικά πόσιμου νερού.   
Συνιστούμε ότι τα παλιά και λασπωμένα συστήματα πρέπει να καθαρίζονται ενδελεχώς σύμφωνα με το 
BS7593 χρησιμοποιώντας Fernox Cleaner F5 Express, πριν την επεξεργασία με Fernox Protector F1 
Express, αφού οι υπάρχουσες επικαθίσεις μπορούν να βλάψουν την εγκατάσταση.   
 
Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση 
  
Το Fernox Protector F1 Express σε φιάλες αεροζόλ των 265 ml με γενικό σετ εφαρμογής.  
Το Fernox Protector F1 Express είναι ταξινομημένο ωs ακίνδυνο, αλλά όπως με όλα τα χημικά: Κρατήστε 
το μακριά από παιδιά . Μην το αναμειγνύετε με άλλα χημικά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα 
μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.   
 
 


