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AF10 UNIVERSAL BIOCIDE  
 

 Biocíd na prevenciu bakteriálnej kontaminácie v domácich 
systémoch ústredného kúrenia a v chladiacich systémoch. 

 Zabraňuje opätovnému výskytu glejovitých usadenín v prívodných 
a expanzných nádržiach. 

 Kompatibilný so všetkými ochrannými prípravkami Fernox 
Protector F1. 

 Rýchly a efektívny účinok. 

 Jednoduchá aplikácia. 

 
 
Použitie produktu 
 

Univerzálny biocíd Fernox AF10 sa používa na minimalizáciu rozmnožovania baktérií a húb v domácich systémoch 
ústredného kúrenia s nepriamym ohrevom a v chladiacich systémoch bez odparovania vody. 
 
Prípravok AF-10 sa do systému pridáva spolu s ochranným prípravkom Fernox Protector F1 alebo s nemrznúcim 
prípravkom, a to na prevenciu mikrobiologickej kontaminácie. Okrem toho zabraňuje opätovnému výskytu 
glejovitých usadenín (rozmnožovaniu húb) v prívodných a expanzných nádržiach a môže eliminovať aj plyny, ktoré 
sú produktom fermentácie prebiehajúcej v systéme. 
 
V zásobníkoch s nepriamym ohrevom s jedným prívodom, napríklad typu Primatic alebo podobných, sa musia 
používať chemické látky pridávané do pitnej vody. 
 

Fyzikálne vlastnosti 
 

Prípravok AF-10 obsahuje chlórovanú fenolovú biologickú látku. 
 

Farba:   bledá slamovo žltá 
Vôňa:   aromatický 
Forma:   jasná kvapalina (po zriedení zakalená) 
pH (koncentrátu): 12,7 
pH (1 %-ného roztoku): 7,1 – 7,8 
Špecifická hmotnosť: 1,02 na 20°C 
 

Aplikácia a dávkovanie 
 

Pridáva sa cez prívodnú a expanznú nádrž a v prípade uzavretých systémov cez niektorý radiátor alebo plniacu 
slučku pomocou vstrekovača Fernox Injector. Treba zabezpečiť, aby do systému bola pridaná aj odporúčaná dávka 
ochranného prípravku Protector F1. 
 
Silne kontaminovaný systém najprv dôkladne prečistite a prepláchnite a až potom doň pridajte prípravky Fernox 
AF10 a Protector F1.  
 
Ak je silne kontaminovaná expanzná nádrž, vyprázdnite ju a poutierajte do čista použitím prípravku Fernox AF10 
zriedeného s vodou v pomere 1:50 – pri aplikácii používajte vhodné ochranné rukavice a okuliare a postupujte 
podľa pokynov uvedených v karte bezpečnostných údajov. Potom systém opäť naplňte a pridajte doň Fernox AF10 
v kombinácii s ochranným prípra vkom Protector F1.  
 
Aplikáciu prípravku Fernox AF10 odporúčame opakovať raz ročne. 
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Balenie, manipulácia a skladovanie 
 

Prípravok AF-10 sa dodáva vo fľašiach s kapacitou 500 ml. Je klasifikovaný ako dráždivá látka. Pre oči predstavuje 
vážne riziko. Pri kontakte s kožou môže zvýšiť jej citlivosť. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu 
s očami ich okamžite opláchnite výdatným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Noste vhodné rukavice 
a ochranné prostriedky na oči. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento štítok z obalu. 
Zabráňte kontaktu s očami a kožou. Pre likvidáciu tohto produktu a jeho balenia ho odneste na zberné miesto 
špecializujúce sa likvidáciou nebezpečných alebo špeciálnych látok a kvapalín. 
 
 
 


