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HVAC CLEANER F3 
 

 Tisztítószer kereskedelmi fűtési és hűtési rendszerekhez 

 Alkalmas új berendezés üzembe helyezés előtti tisztítására 

 Eltávolítja az iszapot és vízkövet, és helyreállítja a meglévő 
rendszerek hatékonyságát 

 A fűtési és hűtési rendszerekben szokásosan alkalmazott 
összes fémhez és anyaghoz használható 

 Nincs szükség hozzá semlegesítőre 

 Alkalmas valamennyi ismert szivattyús kényszeröblítő 
géphez 

 Nem savas összetételű  

 Nem-veszélyes, környezetbarát 

 

  

Alkalmazások 
 

HVAC Cleaner F3 többfunkciós tisztítószer új berendezések üzembe helyezés előtti megtisztítására és 
meglévő rendszerekből az iszap eltávolítására. 
 
Kíméletes összetétele feloldja a vízkövet és felszabadítja az iszapot, hogy öblítéssel könnyen 
eltávolítható legyen.  A HVAC Cleaner F3 különösen alkalmas öregebb berendezések szivárgások 
aktiválása nélküli megtisztítására.  A HVAC Cleaner F3 kiválóan alkalmas fémfelületek korrózióvédő 
Fernox Protector beadagolását megelőző passziválására. 
 
HVAC Cleaner F3 jól összefér a fűtési és hűtési rendszerben általában használt fémekkel és anyagokkal. 
 

Fizikai tulajdonságok 
 

Szín: Sötét borostyánsárga 
Szag: Gyenge 
Megjelenés: Folyadék 
pH (konc.): 7,0 
pH (0.5%-os oldat): 7,5 – 7,8 
Sűrűség: 1,18 a 20°C-on 
 

Használat és adagolás 
 

Az optimális eredmény érdekében a teljes rendszernek teljesen leüríthetőnek kell lennie. 
 
HVAC Cleaner F3-at 0,5%-os koncentrációban kell beadagolni. Beadagolása a feltöltő és tágulási 
tartályon keresztül történik, vagy közvetlenül bevihető a rendszerbe egy alkalmas ponton (pl. adagoló 
edénynél).  
 
Üzembe helyezés előtti tisztítás esetén keringesse a HVAC Cleaner F3-at legalább egy óra hosszat 
normál üzemi hőmérsékleten. Iszap-eltávolításhoz meglévő rendszerekből keringesse normál üzemelési 
feltételek mellett, akár 7 napig is, amíg az áramlás megfelelő nem lesz a rendszerben. A szer 
további/ismételt alkalmazása válhat szükségessé, ha a rendszer erősen eliszaposodott. Ürítse le és 
öblítse át hideg vízzel, amíg a víz tiszta nem lesz és a HVAC Cleaner F3 ki nem mosódott a rendszerből. 
A HVAC Cleaner F3 általában teljesen kimosódik 3 teljes átöblítés után.  
 
Végül adagolja be a megfelelő Fernox korrózióvédő szert a további korróziós károk és vízkő lerakódások 
megelőzésére. 
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Csomagolás, kezelés és tárolás 
 

A Fernox HVAC Cleaner F3 10 literes dobokban kapható. 
 
A Fernox HVAC Cleaner F3 nem-veszélyes anyagnak minősül, de mint minden vegyszernél: Gyermekek 
elől elzárva tartandó! Nem szabad más vegyszerekkel keverni. Nem szabad lenyelni. Szembe vagy bőrre 
jutás esetén mossa le azonnal bő vízzel.  
 
 

 


