DS40 SYSTEM CLEANER
 Gyorsan eltávolítja a vízkövet, fekete iszapot és
egyéb lerakódásokat
 Helyreállítja a keringést és javítja a fűtés
hatékonyságát
 Szabadon folyó por, hogy könnyen lehessen
használni kényszeröblítő egységekkel, vagy
tágulási tartályon vagy Injectoron keresztüli
bevitelhez (zárt rendszereknél)
 Színe zöldre változik, ha kimerült
 Minden vegyes fém-csőrendszerrel összefér
 Neutraliser tasakok mellékelve
Alkalmazások
Vízkő, fekete iszap (magnetit) és más lerakódások gyorsan ható eltávolítására kazánokból és központi fűtési
rendszerekből. Kényszeröblítő egységekhez alkalmasan kialakítva a még hatásosabb, gyorsabb tisztításhoz.
Külön is használható kazán vízkőtelenítésre.

Fizikai tulajdonságok
Szín:
Szag:
Megjelenés:
pH:
Sűrűség:

DS 40 System Cleaner
Vörös
Gyenge (oldatban)
Por
2 - 3 (2 s%-os oldat)
n.a.

System Neutraliser
Fehér
Nincs
Por
11,8 (10 s%-os oldat)
n.a

Használat és adagolás
A központi fűtési rendszerek DS40 System Cleaner segítségével történő tisztítására vonatkozó részletes
utasításokat lásd a dobozban lévő szórólapon. A termék szabadon folyó porként közvetlenül beönthető a
kényszeröblítő egységbe. Alternatívaként, előzetesen meleg vízben feloldva, bejuttatható a betápláló és tágulási
tartályon keresztül, vagy – zárt rendszer esetén – Fernox Injector segítségével egy radiátorba.
Egy doboz (1,9 kg) általában elegendő egy tipikus házi központi fűtési rendszer megtisztításához. Nagy
rendszerek és erősen vízköves és eliszaposodott rendszerek esetén további porbeadagolásra lehet szükség. A
tisztítás kezdeti fázisában egy színváltozás (vörös-zöld) jelzi, hogy a termék kimerült és további port kell
beadagolni.
Miután befejeződött a tisztítás, adagolja bele a System Neutraliser /semlegesítő/ tasakokat, amíg az oldat színe
zöldre nem változik. Ha a víz még mindig vörös, akkor több Neutraliser-t kell hozzáadni. Amennyiben a két tasak
nem volna elegendő, a Fernox-forgalmazóktól további System Neutraliser szerezhető be. A rendszert ezután le
kell üríteni és többször át kell öblíteni friss vízzel mindaddig, amíg az elfolyó víz tiszta nem lesz.
Az utolsó leürítés után ajánlatos a rendszert alkalmas Fernox Protector segítségével levédeni.
Nem használható olyan egy betáplálású indirekt tartályokhoz, mint pl. a ‘Primatic’ vagy hasonló.

Csomagolás, kezelés és tárolás
A Fernox DS40 System Cleaner és System Neutraliser 1,9 kg-os dobozokban kapható.
A DS40 System Cleaner irritáló hatású. R36 Szemizgató hatású, S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet, S37
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
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