
DS40 Descaler & Cleaner  2 Kg
Kód výrobku: 62476

•	 Rychle	odstraňuje	vodní	kámen,	usazeniny	a	pozůstatky

•	 Obnovuje	cirkulaci	a	zlepšuje	výkonnost	ohřevu

•	 	Sypký	prášek	pro	snadné	použití	zařízení	pro	powerflushing	
	 nebo	aplikace	prostřednictví	nádrže	F&E	nebo	vstřikovače
	 (pro	uzavřené	systémy)

•	 Pokud	je	produkt	vyčerpán,	začne	svítit	žlutě	

•	 Kompatibilní	se	všemi	smíšenými	kovovými	systémy	

•	 Neutralizér	je	součástí	balení

DS40 Descaler & Cleaner je rychle působící kyselinový čistič na bázi kyseliny citronové, který je určen pro odstranění 
vodního kamene, magnetitu nebo černých usazenin a ostatní kontaminace systému. Je vhodný pro použití při 
powerflushingu, může být také použit pro jednotlivé odstranění vodního kamene tepelného výměníku a součástí bojleru. 

Fyzické	vlastnosti/Specifikace
 DS40 Descaler & Cleaner  System Neutraliser

Barva:       Červená  Bezbarvý
Zápach:   Mdlý  (v roztoku)  Čpavkový (slabý)
Forma:     Prášek  Tekutina
pH: 2-3 (2% hmotnostních v roztoku)  11,0 (5% hmotnostních v roztoku)
SG: n/a  1,12

Aplikace
Pro podrobné instrukce při čištění ústředního topného systému při použití DS40 Descaler & Cleaner se prosím obraťte na návod 
přiložený k balení. Produkt může být vložen jako sypký prášek přímo do jednotky pro powerflushing. Popřípadě může být použit 
předem rozpuštěný v teplé vodě a aplikován do nádoby F&E nebo do uzavřeného systému prostřednictvím dávkovací nádobky 
přímo do radiátoru.

Jedna krabice (2 kg) obvykle vystačí k vyčištění klasického domácího ústředního topného systému. Pro větší, případně silněji 
znečištěné a zanesené systémy, může být zapotřebí více prášku. Během úvodní fáze čištění indikuje změna barvy (červeno-žlutá)  
spotřebování produktu a je potřeba přidat více prášku.

Jakmile bylo čištění dokončeno, přidávejte láhev Systém Neutraliser, dokud se roztok nezbarví na žluto. Pokud je voda 
stále červená, potřebujete více neutralizéru. Je-li přiložená láhev nedostačující, musíte dokoupit další Systém Neutraliser od 
velkoobchodníků značky Fernox. Systém musí odtéct a být několikrát vypláchnut čistou vodou, dokud není odtékající kapalina 
čistá.

Po konečném odtoku je doporučeno, aby systém inhibován pomocí Fernox Protector F1.

Nepoužívejte pro nepřímo ohřívané zásobníky s jedním přívodem, např. “Primatik” nebo podobné.

Balení,	zacházení	a	skladování
Fernox DS40 Descaler & Cleaner je dodáván v 2kg balení jako dvoudílný systém, 1,5 kg balení DS40 Descaler & 
Cleaner a 500 ml balení Systém neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je klasifikován jako silné oční dráždidlo, takže by měla být při používání produktu 
věnována důkladná pozornost. Pro podrobnější informace se obraťte na bezpečnostní list (SDS). Držte daleko od dětí.



JEDNOTLIVÁ	POLOŽKA

VNĚJŠÍ	OBAL

Výška (mm)

210

Šířka (mm)

194

Hloubka (mm)

103

Hmotnost (kg)

2.982

Čárový kód EAN

5014551624757

Výška (mm)

226

Šířka (mm)

392

Hloubka (mm)

327

Hmotnost (kg)

18.240

Čárový kód ITF

05014551002036

Typ Palety

Blok


