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CLEANER F3 
Curăţător pentru sisteme de încălzire centrală 
 

 Curăţător universal neutru pentru sistemele noi 
înainte de plată, în conformitate cu BS7593:1992 

 Îndepărtează mâlul şi depunerile calcaroase 
pentru a restabili eficienţa de încălzire a 
sistemului existent 

 Îndepărtează reziduurile de flux şi alte resturi 

 Compatibil cu toate metalele şi materialele 
frecvent utilizate pentru sistemele de încălzire 

 Uşor de utilizat, sistemul poate fi lăsat să 
opereze în mod normal în timpul operaţiei de 
curăţare 

 Adecvat pentru utilizare cu toate tipurile 
cunoscute de sisteme de spălare sub presiune 

 Formulă neutră, nepericuloasă (nivel 0 COSHH) 

 

  
Descriere produs 
 

Fernox Cleaner F3 este un curăţător neutru eficient şi rapid pentru sisteme de încălzire centrală. Este conceput pentru 
îndepărtarea tuturor resturilor, mâlului şi depunerilor de calcar din sistemele existente.  În acest fel, va restabili eficienţa de 
încălzire a sistemului şi va elimina sau reduce zgomotul boilerului. De asemenea, este conceput pentru curăţarea 
sistemelor noi înainte de plată, în conformitate cu BS7593:1992, îndepărtând reziduurile de flux şi alte resturi, prelungind, 
astfel, durata de viaţă a sistemului.  
 
Pentru sisteme mai vechi, blocate cu mâl, Cleaner F3 este eficient în special în combinaţie cu un sistem de spălare sub 
presiune. Dacă sistemul are depuneri mari de calcar, se recomandă utilizarea produsului Fernox Superconcentrate System 
Cleaner.  Cleaner F3 este un produs neutru, nepericulos, uşor de asimilat şi compatibil cu toate tipurile de metale şi 
materiale utilizate de obicei în sistemele de încălzire.  
 
Pentru o protecţie continuă îndelungată, sistemul trebuie să fie curăţat şi clătit în profunzime, în conformitate cu 
BS7593:1992 şi Benchmark utilizând Fernox Cleaner F3, înainte de a trata cu Fernox Protector F1. Vă recomandăm ca 
nivelurile Protector să fie verificate în mod regulat (anual).  
 

Emisiile de carbon 
 
Avem lucrat cu Carbon Trust pentru măsurarea emisiilor de carbon ale Cleaner 500ml F3. Am suferit analize riguroase de 
carbon, pentru a permite Cleaner 500ml F3 pentru a efectua eticheta de reducere de carbon. Următoarea declarație de 
comunicare a fost aprobat de către Carbon Trust; 

 

“Curățarea un sistem de incalzire centrala folosind F3 Cleaner și protejarea cu F1 
Protector poate restaura și menține eficiența sistemului duce la o economie de gaz 
de 15% de fiecare dată când se încălzește camera ta. Această economie este 
echivalent cu 100lg C02e pe acasă tipic pe an.” 
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Proprietăţi fizice 
 

Culoare: Galben închis 
Miros: Slab 
Formă: Lichid 
pH (concentrat): 7.0 - 7.5 
pH (1% soluţie) 7.5 - 7.8 
SG: 1.20 @ 20°C 

 
Aplicare şi dozare 
 

Un recipient de 500 ml de Cleaner F3 este de obicei suficient pentru a curăţa un sistem central de încălzire domestic. 
Aplicări repetate / suplimentare cu Cleaner F3 pot fi necesare pentru sisteme mari, sau sisteme cu depuneri mari de mâl.  

 
Mai întâi goliţi şi reumpleţi întregul sistem cu apă curată.  Pentru rezultate optime, întregul sistem, inclusiv dispozitivele de 
alimentare prin picurare, acolo unde sunt prevăzute, trebuie să fie complet golite.  Preferabil, în acest scop, se vor monta 
temporar robinete cu pană, cu racorduri de furtun. Se vor monta ventile motorizate şi controlate termostatic astfel încât nicio 
parte a sistemului să nu fie închisă în timpul operaţiei de curăţare sau clătire. Evacuările se vor face în canalizările de 
reziduuri şi nu în sistemele de apă de suprafaţă. 
 
La sistemele cu ventilaţie deschisă, adăugaţi Fernox Cleaner F3 prin rezervorul principal. La sistemele închise, adăugaţi 
produsul prin calorifer, folosind un Injector Fernox. Fernox Cleaner F3 poate fi de asemenea utilizat în combinaţie cu un 
sistem de spălare sub presiune. În acest caz, vă rugăm consultaţi instrucţiunile producătorului sistemului respectiv. 
 
La curăţarea sistemelor noi înainte de plată, Fernox Cleaner F3 trebuie circulat pentru minimum 1 oră la temperatură de 
operare normală. Pentru curăţarea sistemelor existente, mâlul şi resturile vor fi dispersate timp de 1 oră la temperaturi 
normale de operare. Totuşi, pentru a îndepărta depunerile mari de calcar şi oxid de fier, timpul de curăţare poate fi prelung it 
până la 1 săptămână, la un ciclu normal de încălzire. Dacă un calorifer prezintă, în continuare, puncte reci după 1 oră, măriţi 
fluxul prin caloriferul respectiv prin închiderea robinetelor de pe celelalte calorifere. În unele cazuri, poate fi necesară o doză 
repetată sau suplimentară de Cleaner F3.  
 
Drenaţi şi curăţaţi meticulos, cel puţin de două ori, până când apa care curge este limpede. Când utilizaţi Cleaner F3 cu un 
sistem de spălare sub presiune, curăţarea trebuie completată în decurs de o oră. Utilizaţi spălarea dinamică cu apă curată, 
până când apa care curge este limpede.  
 
Reumpleţi sistemul adăugând Fernox Protector F1, pentru o protecţie îndelungată împotriva coroziunii şi depunerilor de 
calcar.  
 
La sisteme cu cilindri indirecţi, cu o singură alimentare, de exemplu, "Primatic" sau similar acestuia, trebuie să fie utilizate 
produse chimice pentru apa potabilă.  
 

Ambalarea, manipularea şi depozitarea 
 

Fernox Cleaner F3 este livrat în recipiente de 500 ml.   
 
Fernox Cleaner F3 nu este clasat ca dăunător. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiţi imediat cu multă apă. Dacă 
afecţiunea persistă, cereţi sfatul medicului. Nu administraţi intern. Înghiţirea poate duce la vomă. Beţi o cantitate 
considerabilă de apă. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.  

 
 


