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CENTRAL HEATING PROTECTOR F1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Ochranný prípravok pre domáce systémy ústredného kúrenia vyrobené zo zmiešaných kovov. 
•   Chráni pred koróziou a vodným kameňom.
•   Znižuje hlučnosť kotla.
•   Znižuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov.
•   Predlžuje životnosť systémov.
•   Zabraňuje zadieraniu čerpadiel.
•   Šetrí na účtoch.
•   Znižuje náklady na údržbu.
•   Udržiava výkonnosť systémov.
•   Zabraňuje vytváraniu chladných miest na radiátoroch.
•   Nie je toxický a neškodí ŽP.

Použitie produktu

Fernox Protector F1 ponúka dlhodobú ochranu domácich systémov ústredného kúrenia proti 
internej korózii a formovaniu vodného kameňa. Zabraňuje korózii všetkých kovov používaných na 
výrobu takýchto systémov, ako sú napríklad železité kovy, hliník, meď a medené zliatiny. Je 
vhodný pre všetky typy kotlov, radiátorov a potrubných systémov. Fernox Protector F1 je kompati-
bilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými v systémoch ústredného kúrenia.

Pre neustálu ochranu systému odporúčame pravidelnú kontrolu hladiny prípravku Protector F1 
raz ročne. Koncentráciu tohto produktu v systéme možno jednoducho zmerať pomocou testovacej 
súpravy Fernox Protector.

Fyzikálne vlastnosti

Protector F1 je zmes anorganických a organických inhibítorov a biocídov pôsobiacich proti korózii 
a tvorbe vodného kameňa.

Forma:    jasná priehľadná kvapalina
Vôňa:    nevýrazná, aromatická
Forma:    jasná kvapalina
pH (koncentrátu):  6,5 
Špecifická hmotnosť:  1,16 pri 20 °C

Aplikácia a dávkovanie

Odporúčaná koncentrácia produktu v systéme je 0,5 %. 500 ml produktu ošetrí ústredné kúrenie v 
strednom 3- až 4-izbovom dome (100 litrov). Do otvorených systémov pridávajte cez prívod a 
expanznú nádobu. Do uzavretých systémov pridávajte cez radiátor pomocou vstrekovača Fernox.

V zásobníkoch s nepriamym ohrevom s jedným prívodom, napríklad typu Primatic alebo podob-
ných, sa musia používať chemické látky pridávané do pitnej vody. 
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Pre neustálu ochranu by mala byť hladina prípravku Fernox Protector F1 pravidelne kontrolovaná 
raz ročne. Neošetrované alebo zakalené systémy odporúčame najprv dôkladne prečistiť a 
prepláchnuť podľa normy BS7593 použitím čistiaceho prípravku Fernox Cleaner, a až potom 
ošetriť ochranným prípravkom Fernox Protector F1, lebo existujúce úlomky alebo nečistoty môžu 
systém poškodiť. 

Balenie, manipulácia a skladovanie

Fernox Protector F1 sa dodáva vo fľašiach s kapacitou 500 ml. 
Fernox Protector F1 nie je klasifikovaný ako nebezpečný, ale treba ho držať mimo dosahu detí ako 
každú inú chemikáliu. Nemiešajte ho s inými chemikáliami. Nepožite ho. V prípade kontaktu s 
očami alebo kožou zasiahnuté miesto okamžite opláchnite výdatným množstvom vody. 


