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DS40 SYSTEM CLEANER 
 

 Îndepărtează rapid depunerile de calcar, 
reziduurile închise la culoare şi alte depuneri 

 Restabileşte circulaţia şi îmbunătăţeşte eficienţa 
încălzirii 

 Praf care curge liber pentru utilizare uşoară în 
cazul sistemelor de spălare sub presiune sau 
aplicare prin intermediul rezervorului de 
alimentare şi expansiune sau a injectorului (pentru 
sisteme închise). 

 Devine verde atunci când produsul este epuizat 

 Compatibil cu toate sistemele din metale 
combinate 

 Săculeţe de neutralizator incluse 

 

 

 
Utilizări ale produsului 
 

Pentru îndepărtarea rapidă a depunerilor de calcar, reziduurilor închise la culoare (magnetit) şi a altor depuneri din 
boilere şi sisteme de încălzire centrală. Conceput pentru utilizare cu sisteme de spălare sub presiune, pentru o 
curăţare mult mai rapidă şi eficientă. Poate fi utilizat separat pentru a curăţa un boiler.  
 

Proprietăţi fizice 
 

 DS 40 System Cleaner System Neutraliser 
Culoare: Roşu Alb 
Miros: Dizolvare (în soluţie) Nu 
Formă: Pudră Pudră 
pH: 2 - 3  (2% cu soluţie) 11,8 (10% cu soluţie) 
SG: n/a n/a 
 
 

Aplicare şi dozare 
 

Pentru instrucţiuni detaliate privind curăţarea sistemelor centrale de încălzire utilizând DS40 System Cleaner, vă 
rugăm consultaţi prospectul din interiorul cutiei. Produsul poate fi turnat ca praf care curge liber direct în sistemul de 
spălare sub presiune. Alternativ, prin pre-dizolvarea în apă caldă, produsul poate fi aplicat prin intermediul 
rezervorului de alimentare şi expansiune sau, într-un sistem închis, prin intermediul injectorului Fernox într-un 
radiator.  
 

Un recipient (1,9 kg) este de obicei suficient pentru a curăţa un sistem central de încălzire domestic. Pentru sisteme 
mari şi cu depuneri extinse de calcar şi reziduuri, se poate adăuga o cantitate suplimentară de produs. În timpul 
primelor faze ale procedeului de curăţare, o schimbare a culorii (roşu - verde) indică faptul că produsul este epuizat şi 
trebuie adăugată o cantitate suplimentară.  
 

După finalizarea operaţiei de curăţare, adăugaţi săculeţele de  System Neutraliser până când soluţia devine verde.  
Dacă apa este în continuare roşie, trebuie adăugată o cantitate mai mare de neutralizator.  Dacă cele două săculeţe 
sunt insuficiente, poate fi achiziţionat Neutralizator de sistem suplimentar de la distribuitorii Fernox. Sistemul trebuie 
drenat şi spălat de mai multe ori cu apă proaspătă până când apa evacuată din sistem este limpede.  
 
După golirea finală, se recomandă protejarea sistemului folosind un Protector Fernox adecvat. 
 
A nu se utiliza în sisteme cu cilindri indirecţi, cu o singură alimentare, de exemplu, "Primatic" sau similar acestuia. 
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Ambalarea, manipularea şi depozitarea 
 

Produsele Fernox DS40 System Cleaner şi System Neutraliser sunt livrate în recipiente de 1,9 kg. Sistemul DS40 
Cleaner este clasificat ca iritant pentru ochi. Protecția ochilor Se recomandă atunci când se utilizează acest produs. 
Consultați SDS produs pentru mai multe informații. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 


