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DS-3 DETARTRANT PENTRU APARATE CASNICE 
 

 Restabileşte eficienţa tuturor tipurilor de 
 încălzitor de apă 

 Puternic detartrant acid, dizolvă până la 
50% din greutatea proprie de depuneri de 
calcar 

 Previne coroziunea 

 Modificare a culorii indicată în momentul 
 epuizării 
 Siguranţă de aplicare şi uşurinţă de 

utilizare 

 

 
Utilizări ale produsului 
 
Fernox DS-3 este utilizat pentru îndepărtarea depunerilor de calcar de pe orice tip de încălzitor de apă pentru a-i restabili 
eficienţa.  Prezintă siguranţă de utilizare cu oţel, oţel inoxidabil, fontă, cupru, alamă, PVC, ABS polietilenă cauciuc şi 
majoritatea ţevilor din material plastic.   
 
Limitări: Nu trebuie utilizat cu aluminiu subţire sau cu un grad avansat de corodare, zinc, oţel galvanizat, suprafeţe 
acrilice (de exemplu, căzi şi cazane de plastic), cromate sau emailate (de exemplu, căzi), beton şi azbest.  Dacă aveţi 
nelămuriri, consultaţi producătorul aparatului. 
 

Proprietăţi fizice 

Fernox DS-3 conţine acid sulfamic cu inhibitori, indicatori şi agenţi tensioactivi nespumanţi. 
 
Culoare: Galben 
Miros:  Slab 
Formă:  Cristalină 
pH:  2,0 la 1% greutate în apă 
S.G:  Nu este cazul 
 

Aplicare şi dozare 

Fernox DS-3 trebuie dizolvat mai întâi în apă fierbinte, la concentraţia maximă de 1 kg la 10 litri (10%) de apă şi o 
concentraţie minimă de 250 g la 10 litri de apă (2,5%). Apa fierbinte va accelera detartrarea, dar nu trebuie să se 
depăşească 80°C. Procesul de detartrare va degaja dioxid de carbon în stare gazoasă (CO2), care poate cauza formarea 
de spumă.  Prin urmare, trebuie prevăzut un interval pentru acest lucru înainte de a începe lucrul.  O modificare a culorii 
de la galben, trecând prin verde, în albastru indică faptul că puterea de detartrare s-a epuizat. Totuşi, cea mai mare parte 
a acţiunii soluţiei este epuizată când se atinge culoarea verde şi dacă este rece schimbarea finală în albastru poate dura 
mult timp.  Când detartrarea s-a terminat, goliţi şi clătiţi de mai multe ori până când nu mai rămân urme sau mirosuri. 
 
DS-3 poate fi neutralizat cu agentul de neutralizare Fernox Superconcentrate System Neutraliser. 
 
Notă: În cazul detartrării unui întreg sistem de apă caldă, vă rugăm să consultaţi versoul paginii. 
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 Ambalarea, manevrarea şi depozitarea 

Fernox DS-3 este livrat în recipiente de 250 g, 2 kg şi 30 kg.  
 
Fernox DS-3 conţine acid sulfamic şi este clasat ca iritant. Iritant pentru ochi şi pentru piele. Nociv pentru organismele 
acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În 
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă din abundenţă şi cereţi sfatul medicului. În urma contactului cu pielea, 
spălaţi imediat cu apă din abundenţă. A se evita aruncarea în mediu. 
 

Detartrarea unui întreg sistem de apă caldă 
 
Instrucţiuni de utilizare: 
Detartrarea unui sistem de apă caldă casnic incluzând cilindrul rezervor, încălzitorul prin imersiune, ţevile şi robinetele: 
1) Opriţi boilerul şi/sau încălzitorul prin imersiune. 
2) Blocaţi supapa cu bilă sau izolaţi alimentarea cu apă de la reţea a rezervorului de stocare pentru apă rece. 
3) Deschideţi toate robinetele de apă caldă şi goliţi întregul sistem.  Închideţi robinetele. 
4) Fernox DS-3 trebuie dizolvat mai întâi în apă fierbinte, la concentraţia maximă de 1 kg la 10 litri de apă 
 (concentraţia minimă este de 250 g la 10 litri de apă). 
5) i) Cuplaţi o pâlnie la un tub de cauciuc sau plastic de lungime corespunzătoare.  Tubul trebuie să se 
 potrivească în (sau pe) conexiunea de alimentare a cilindrului de pe partea interioară a rezervorului de stocare 
 pentru apă rece, iar soluţia acidă puternică este apoi introdusă prin pâlnie, sau:- 
 ii) În cazul în care rezervorul de stocare pentru apă rece deserveşte numai cilindrul pentru apă caldă şi nici 
 un alt aparat sau orificiu de golire, soluţia DS-3 poate fi introdusă direct în rezervor. 
6) Reumpleţi sistemul de apă până când nivelul apei din rezervorul de stocare pentru apă rece acoperă cu puţin 
 conexiunea de alimentare a cilindrului.  Aceasta pentru a preveni supradiluarea soluţiei acide prin minimizarea 
 cantităţii totale de apă din sistem. 
7) Porniţi boilerul şi/sau încălzitorul prin imersiune şi încălziţi soluţia acidă în cilindrul pentru apă caldă la o 
 temperatură moderată (50-60

o
C / 120-140

o
F) şi menţineţi la această temperatură timp de cel puţin 4 ore (max. 12 

 ore). 
8) Deschideţi toate robinetele de apă caldă pentru scurt timp la fiecare 10-15 minute, lăsând ½ - 1 pintă de soluţie 
 acidă să treacă printr-un recipient de plastic.  Aceasta deoarece soluţia acidă va fi neutralizată de depunerile de 
 calcar din ţevi şi trecerea lentă a unei mici cantităţi de soluţie va înlocui detartrantul consumat din ţevi.  Evitaţi 
 contactul cu chiuvetele şi căzile emailate etc. 
9) În fine, opriţi boilerul şi încălzitorul prin imersiune şi goliţi complet sistemul de apă caldă. SCOATEŢI cu un vas 
 apa reziduală din rezervorul de stocare pentru apă rece deoarece aceasta poate conţine urme de DS-3 sub 
 conexiunea conductei de alimentare. 
10) Când aruncaţi soluţia DS-3 consumată, aceasta se neutralizează cel mai bine cu agentul de neutralizare Fernox 
 Superconcentrate System Neutraliser. 
11) Decuplaţi supapa cu bilă a rezervorului de stocare pentru apă rece şi clătiţi bine întregul sistem de furnizare a 
 apei calde, deschizând toate robinetele de apă caldă – Clătiţi de asemenea sistemul de apă rece (dacă este 
 cazul) deoarece este posibil ca urme de acid să fi pătruns prin rezervorul de stocare pentru apă rece. 
 
Fernox DS-3 nu lasă depuneri nocive şi, cu condiţia ca sistemul să fie clătit în mod corespunzător, acesta poate fi utilizat 
încă o dată ca de obicei.  Durata de aplicare şi concentraţia de DS-3 pot fi mărite sau repetate în cazul boilerelor de apă 
caldă directă, încălzitoarelor prin imersiune, cilindrilor pentru apă caldă şi robinetelor cu depuneri excesive de tartru. 
 


