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FC3 CLEANER 
 

 Tisztítószer kereskedelmi fűtő- és hűtőrendszerekhez 

 Üzembe helyezés előtti tisztítószer új telepítésű 
rendszerekhez 

 Eltávolítja az iszapot és a gyengén tapadó vízkövet, 
visszaállítva a meglévő rendszerek hatékonyságát 

 Kompatibilis a fűtő- és hűtőrendszerekben széles 
körben használt fémekkel és egyéb anyagokkal. 

 Közömbösítő használata nem szükséges 

 Minden ismert nagynyomású tisztítóval használható 

 Nem savas összetételű  

 Környezetbarát, nem veszélyes anyag 

 

 
Felhasználási módok 
 

A Fernox FC3 Cleaner többcélú tisztítószer az új telepítésű rendszerek üzembe helyezés előtti tisztításához 
és a meglévő rendszerek szennyeződéseinek eltávolításához. 
 
Kímélő összetétele leválasztja a szennyeződéseket, így azok könnyen kiöblíthetők a rendszerből.  

A Fernox FC3 Cleaner különösen alkalmas a régebbi rendszerek szivárgásmentes megtisztításához. A 
Fernox FC3 Cleaner kiválóan alkalmas a fémfelületek passziválására a Fernox FC1 Inhibitor (vagy egyéb 
Fernox gátlószer) hozzáadása előtt. 
 

A Fernox FC3 Cleaner nagy hatékonyságú, és kompatibilis a fűtő- és hűtőrendszerekben széles körben 

használt fémekkel és egyéb anyagokkal. 
 

Fizikai tulajdonságok 
 

Szín: Narancssárga 
Szag: Aromás  
Halmazállapot: Folyadék 
pH (koncentrátum): 6,5 
pH (X%-os oldat) 6,9 

Fajlagos sűrűség: 1,09 (20°C-on) 
 

Alkalmazás és adagolás 
 

Az optimális eredmények érdekében a teljes rendszernek leereszthetőnek kell lennie. 
 

A Fernox FC3 Cleaner folyadékot 1%-os koncetrációban, megfelelő adagolóponton keresztül kell bevinni a 

rendszerbe. 
 
Üzembe helyezés előtti tisztításhoz keringesse a Fernox FC3 Cleaner folyadékot legalább három óráig 
normál üzemi hőmérsékleten. Meglévő rendszerek szennyeződéseinek eltávolításához keringesse a szert 
legfeljebb 7 napig normál üzemi körülmények között, amíg el nem éri a kívánt áramlási karakterisztikát. 
Erősen szennyezett rendszerekben a Fernox FC3 Cleaner ismételt alkalmazására lehet szükség. Eressze le 
és öblítse át hideg vízzel a rendszert, amíg a víz tiszta nem lesz és a Fernox FC3 Cleaner nem távozik a 

rendszerből. A Fernox FC3 Cleaner általában 3 teljes átöblítés után távozik teljes mértékben. 
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Végül adjon Fernox FC1 Inhibitor folyadékot (vagy megfelelő Fernox gátlószert) a rendszerhez, hogy 
megelőzze a további korróziót és vízkövesedést. 
 

Csomagolás, kezelés és tárolás 
 
A Fernox FC3 Cleaner 20 literes kiszerelésben kapható. 
 

A Fernox FC3 Cleaner nincs veszélyes anyagként számon tartva, de mint minden vegyszernél, vegye 

figyelembe a következőket: Gyermekektől távol tartandó. Ne keverje más vegyszerekkel. Ne nyelje le. Ha 
szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel.  
 
 

 


