
 
 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ F3 (RESTORER) 

 

•    Ουδέτερο γενικό καθαριστικό για προετοιμασία νέων συστημάτων 
σύμφωνα με το BS7593: 

•    Απομακρύνει την λάσπη και τα άλατα και αποκαθιστά την απόδοση της 
θέρμανσης σε υπάρχοντα συστήματα 

•    Απομακρύνει τα κατάλοιπα των αλοιφών και άλλα ρινίσματα 

•    Συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά  που συνήθως χρησιμοποιούνται 
στις κεντρικές θερμάνσεις 

•    σύστημα εύκολο στην χρήση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά με 
το σύστημα σε λειτουργία κατά τον καθαρισμό 

•    κατάλληλο για χρήση με όλες τις γνωστές αντλίες καθαρισμού 

•    Ουδέτερη, ακίνδυνη φόρμουλα (COSHH rated zero) 
  

Περιγραφή προϊόντος 
 
Το Restorer F3  είναι ένα γρήγορο και αποτελεσματικό  ουδέτερο καθαριστικό για συστήματα κεντρικής 
θέρμανσης. Έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει όλα τα κατάλοιπα, λάσπη και ιζήματα από υπάρχοντα 
συστήματα όλων των ηλικιών. Με αυτό τον τρόπο, θα αποκαταστήσει την αποδοτικότητα της θέρμανσης 
και θα εξαλείψει ή μειώσει τον θόρυβο στον λέβητα. Έχει επίσης σχεδιαστεί για προετοιμασία και 
καθαρισμό νέων εγκαταστάσεων σύμφωνα με το  BS7593:1992, απομακρύνοντας κατάλοιπα αλοιφών και 
άλλα σωματίδια, και μ’ αυτό τον τρόπο βοηθά στην επέκταση της ζωής του συστήματος.  
 
Για παλιότερα λασπωμένα συστήματα, το Restorer είναι συγκεκριμένα αποτελεσματικό όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία αντλία καθαρισμού. Αν το σύστημα είναι πολύ φραγμένο, συνιστάται 
η χρήση του DS40 System Cleaner  
Το Restorer είναι ουδέτερο και ακίνδυνο προϊόν το οποίο είναι αναστολέας και συμβατό με όλα τα μέταλλα 
και υλικά  που συνήθως χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις 
 
 
Για συνεχή προστασία μακράς διάρκειας το σύστημα πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά και να εμπλουτιστεί 
σύμφωνα με την BS7593:1992 και Benchmark χρησιμοποιώντας Fernox Restorer, προτού γίνει 
επεξεργασία με Fernox Protector. Προτείνουμε να ελέγχονται τακτικά τα επίπεδά του (ετήσια).  
 
Φυσικές Ιδιότητες 
Χρώμα: Βαθύ κίτρινο 
Οσμή: Αμυδρή 
Μορφή: Υγρό 
pH (conc): 7.0 - 7.5 
pH (1% soln) 7.5 - 7.8 
SG: 1.20 @ 20°C 
 
Εφαρμογή και δοσολογία 
Μια συσκευασία 500 ml του Restorer είναι συνήθως αρκετή να καθαρίσει μία τυπική εγκατάσταση οικιακής 
κεντρικής θέρμανσης. Αν το σύστημα είναι πολύ μεγάλο ή πολύ λασπωμένο μπορεί να είναι απαραίτητες 
πρόσθετες/ επαναλαμβανόμενες εφαρμογές του Restorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 


