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FC1 FILTER FLUID + INHIBITOR 
 

 FC1 Inhibitor diszpergálószerrel a korrózió, 

törmelék és vízkő TF1 Delta Filterbe vagy más rendszerszűrőbe  

való biztonságos összegyűjtéséhez 

 Bizonyított hatás a korrózió és vízkövesedés megelőzésében 

 Optimális hatékonyság a rendszer élettartamának növelésében 

 Tartósan a rendszerben hagyható 

 Kompatibilis a fűtő- és hűtőrendszerekben széles körben  

használt fémekkel és egyéb anyagokkal 

 Innovatív, kategóriájában vezető, környezetbarát összetétel 
 

 

 

Felhasználási módok  
 

A Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor a Fernox TF1 Delta Filterhez vagy más rendszerszűrőkhöz alkalmazható. 

 

A Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor hatékonyan eltávolítja a korróziós lerakódásokat és szennyeződéseket a 

kereskedelmi fűtő- és hűtőrendszerekből, közvetlenül a TF1 Delta Filterbe (vagy más integrált rendszerszűrőbe) 
juttatva azokat a gyors eltávolítás és elkülönítés érdekében.  
 

A Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor hosszú távú védelmet nyújt a belső korrózió és vízkövesedés ellen, és 

kompatibilis a fűtő- és hűtőrendszerekben széles körben használt fémekkel és egyéb anyagokkal, az alumíniumot is 
beleértve. 
 

Fizikai tulajdonságok  
 

A Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor korrózió- és vízkőgátló szerek és diszpergálószerek keveréke  

 
Halmazállapot:   Folyadék 
Szín:  Barna   
Szag:  Aromás 
pH (koncentrátum):  7,9 
pH (használatban):  7,5    
Fajlagos sűrűség:  1,069 g/cm
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Alkalmazás és adagolás  
 

A termék javasolt alkalmazási koncentrációja 1%. A Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor megfelelő adagolóponton 

keresztül adható a rendszerhez.  
 

Miután a Fernox FC1 Filter Fluid + Inhibitor szert a rendszerhez adták, és megfelelően elkeveredett és eloszlott, a 
gátlóanyag szintjét a Fernox System Health Check segítségével lehet ellenőrizni az optimális védelem érdekében. 
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A Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor a beépített rendszerszűrővel együtt fejti ki hatását, és kifejezetten az enyhén 

vagy közepesen szennyezett rendszerekhez tervezték, illetve akkor használható, ha a rendszer alapos tisztítására 

nincs lehetőség. A kezeletlen, erősen szennyezett rendszerek esetén a Fernox javasolja – ha lehetséges – a Fernox 

FC3 Cleaner szerrel történő alapos átmosást és öblítést, mielőtt megkezdenék a Fernox FC1 Inhibitor/ FC1 Filter 

Fluid+ Protector és rendszerszűrő használatával történő kezelést.  
 

Az FC1 Filter Fluid+ Inhibitor szert csak akkor szabad használni, ha a rendszerbe Fernox TF1 Delta Filter vagy más 

renszerszűrő van telepítve.  
 

 

Csomagolás, kezelés és tárolás  
 

A Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor 20 literes kiszerelésben kapható.  

 

A Fernox FC1 Filter Fluid+ Inhibitor nincs veszélyes anyagként számon tartva, de mint minden vegyszernél, vegye 

figyelembe a következőket: Gyermekektől távol tartandó. Ne keverje más vegyszerekkel. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 
tartalmú. Allergiás reakciót okozhat. 


