Tehnični podatki

FI EXPRESS-zaščitna tekočina za ogrevalne sisteme
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiter, udoben in enostaven za uporabo - razpršitev v 30 sekundah
Enostavna uporaba, brez polivanja in packanja
Razprši se v radiatorje ali v dovodno napeljavo s pomočjo ustreznega adapterja, ki je priložen k
izdelku
Ščiti pred korozijo in oblogami vodnega kamna
Nestrupena formula z minimalnim vplivom na okolje
Pločevinke je mogoče 100-odstotno reciklirati
Ohrani učinkovitost sistema in podaljša življenjsko dobo kotlovnice
Združljiv z vsemi kovinami in materiali, vključno z aluminijem

Uporaba izdelka
Fernox Central Heating Protector FI Express je razpršilec s katerim enostavno injiciramo tekočino v
sistem. Kot vsi Fernox zaviralci tudi Protector FI Express nudi dolgoročno zaščito hišnega sistema
centralnega ogrevanja pred notranjo korozijo in nastajanjem oblog vodnega kamna. Preprečuje
korozijo vseh v sistemu prisotnih kovin, to se pravi železa, bakra, bakrenih zlitin in aluminija. Izdelek
je primeren za kotlovnice, radiatorje in najrazličnejše cevi. Fernox Protector FI Express je združljiv z
vsemi kovinami in materiali, ki se običajno uporabljajo v sistemu centralnega ogrevanja.
Za trajno dolgoročno zaščito svetujemo, da (vsako leto) redno pregledate nivoje Protectoija.
Koncentracijo izdelka lahko preprosto izmerite na kraju samem s pomočjo Fernox Protector Test Kit
ali s 60-sekundno potopitvijo testnih trakov.

Fizikalne lastnosti
Oblika:
Vonj:
pH (konc):
pH (razt. 1%):
Sp. teža:

Prozorna in prosojna viskozna tekočina
Šibak
7
7.2-7.6
1,25 g/cm3 (20° C / 68° F)

Nanos in doziranje
Ena pločevinka v obliki razpršilca (265 ml) ščiti sistem srednje velikosti, 100 litrov ali največ deset
radiatorjev. Fernox Protector FI Express lahko razpršite neposredno v radiatorjev ventil ali v dovodno
pipo s pomočjo ustreznega adapterja, ki je priložen k izdelku. To boste opravili v manj kot dveh
minutah.
Za neobdelane sisteme ali sisteme, ki vsebujejo usedline, svetujemo temeljito čiščenje in izpiranje v
skladu s predpisom BS7593 in odgovarjajočih standardov ob uporabi Fernox Cleaner F5 Express pred
nanosom Fernox Protector FI Express, kajti obstoječi delci lahko sistem poškodujejo.

Embalaža, rokovanje in shranjevanje
Fernox Protector FI Express je na voljo v obliki 265 ml pločevinastega razpršilca z univerzalnim
pripomočkom za injiciranje.
Fernox Protector FI Express je klasificiran kot nenevaren. Kot velja za vse kemijske izdelke, ga je
potrebno hraniti izven dosega otrok. Ne mešajte ga z drugimi kemijskimi izdelki. Samo za zunanjo
rabo. Ob stiku s kožo ali očmi, takoj izprati z obilo vode.

