
 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ F1 (PROTECTOR) 

 

•    Προστασία (Protector)  σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης με διάφορα 
μέταλλα  

•    Προστατεύει από διάβρωση και δημιουργία αλάτων  

•    Αποτρέπει θορύβους στον λέβητα  

•    Σταματά τον συχνό εξαερισμό των σωμάτων 

•    Επιμηκύνει την ζωή του συστήματος 

•    Αποτρέπει το κόλλημα της αντλίας 

•    Εξοικονομεί από τους λογαριασμούς καυσίμων 

•    Αποτρέπει την μόλυνση από βακτήρια 

•    Μειώνει το κόστος συντήρησης 

•    Διατηρεί την αποδοτικότητα του συστήματος 

•    Αποτρέπει την δημιουργία κρύων σημείων στα σώματα 

•    Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον 
     

   
Χρήσεις προϊόντος 

Το Fernox Protector F1 δίνει 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 σιδήρος, χαλκός. κράματα χαλκού και αλουμίνιο. Είναι 
κατάλληλο για όλους τους τύπων λεβήτων, σωμάτων και συστήματα σωληνώσεων. Το Fernox Protector 
είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις.  
Για συνεχή προστασία προτείνουμε να ελέγχονται τα επίπεδα προστασίας τακτικά (ετησίως) Η 
συγκέντρωση του προϊόντος μπορεί να μετρηθεί εύκολα επί τόπου χρησιμοποιώντας το Fernox Protector 
εστ κιτ. τ

  
Φυσικές ιδιότητες 

Το Protector είναι ένα μείγμα από ανόργανους και οργανικούς αναστολείς διάβρωσης και ιζημάτων και από 
βιοκτόνες ουσίες.  
 

Χρώμα:    Καθαρό διάφανο υγρό 
Οσμή:    Αμυδρή. Αρωματική 
Μορφή:    Καθαρό υγρό 
pH (conc):   6.5  
SG:    1.16 στους 20°C 
  
Εφαρμογή και δοσολογία 

Η συνιστώμενη συγκέντρωση ‘χρήσης’ του προϊόντος είναι 0.5%.  Μία συσκευασία των 500 ml θα 
διαχειριστεί ένα μέσο σπίτι 3 έως 4 δωματίων (100 λίτρα). Για συστήματα ανοικτού εξαερισμού προσθέστε 
μέσω του δοχείου διαστολής. Για στεγανά συστήματα προσθέστε μέσω ενός σώματος χρησιμοποιώντας 
ένα Fernox Injector. 
 
Σε έμμεσους κυλίνδρους απλής τροφοδοσίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν χημικά πόσιμου νερού.  
 
Για συνεχή προστασία τα επίπεδα του Fernox Protector πρέπει να ελέγχονται τακτικά (ετησίως). 
Προτείνουμε συστήματα χωρίς καμία διαχείριση και πολύ λασπωμένα να πλένονται επιμελώς σύμφωνα με 
το BS7593 χρησιμοποιώντας το Fernox Restorer, πρίν την διαχείριση με το Fernox Protector, αφού τα 
υπάρχοντα υπολείμματα μπορεί να κάνουν ζημιά στην εγκατάσταση.  
 
Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση 
Το Fernox Protector παραδίδεται σε συσκευασίες των 500 ml.  
Το Fernox Protector είναι ταξινομημένο ωs ακίνδυνο, αλλά όπως με όλα τα χημικά: Κρατήστε το μακριά 
από παιδιά . Μην το αναμειγνύεται με άλλα χημικά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, 
ξεπλύνετε με νερό. Αν ο πόνος επιμένει ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην το καταπιείτε. Αν το καταπιείτε μην 
προκαλέσετε εμετό. Πιείτε άφθονες ποσότητες νερού.  


