KROKY
K EFEKTÍVNEMU
VYKUROVACIEMU SYSTÉMU

PROFESIONÁLNA ÚPRAVA VODY

Balenie
1 liter
Koncentrácia
1%
Objem systému
100 l
Podlahová plocha
80 m2
Obj. kód
62192

ČISTENIE

1

FERNOX POWERFLUSHING
CLEANER F5
Rýchly a efektívny pH neutrálny čistič
pre ústredné vykurovanie.
•

•
•
•

Je kompatibilný so všetkými známymi
značkami preplachovacích zariadení,
na odstránenie kalu a vodného kameňa
z existujúcich systémov bez ohľadu
na vek systému.
1 l čističa na 100 l systému.
Čistenie 1 hodinu až 1 týždeň - podľa
znečistenia systému.
Je pH neutrálny.
NA ODVÁPNENIE ODPORÚČAME
POUŽIŤ FERNOX DS-40

Balenie
0,5 l / 10 l / 20 l
Dávkovanie
0,5%
Objem systému
100 l

2

Podlahová plocha
80 m2
Obj. kód
57761 (0,5 litra)
58777 (10 litrov)
62223 (20 litrov)

Balenie
0,5 l
Dávkovanie
0,25%
Objem systému
200 l
Podlahová plocha
160 m2
Obj. kód
57551 (0,5 litra)

OCHRANA
FERNOX PROTECTOR F1
FERNOX BIOCID AF10

Fernox Protector F1 Inhibítor na dlhodobú ochranu
domácich ústredných vykurovaní proti vnútornej
korózii a tvorbe vodného kameňa. Životnosť inhibítora
až DESAŤ rokov. Stabilizácia pH vody vo vykurovaní.
Jedno balenie 0,5 l ošetrí až 100 l systému. Zabraňuje
korózii všetkých bežne používaných kovov napr.
železných kovov, medi a medených zliatin a hliníka. Je
vhodný pre všetky typy kotlov, radiátorov a potrubia.
Fernox Biocid AF10 Ochrana podlahového vykurovania.
Univerzálny biocid k prevencii bakteriálnej kontaminácie
domácich systémov vykurovania a systémov
chladenia vody. Vhodný pre všetky typy materiálov.
0,5 l prípravku až na 200 l systému. Odporúčaná
aplikácia je raz ročne.

Rozmer
3/4”, 1”,
22mm, 28mm
Prietok
50l/min
Magnet
9000 Gaus

PREVENCIA
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Obj. kód
62296 (3/4”)
62295 (1”)
62137 (22mm)
62146 (28mm)

TOTAL FILTER FERNOX TF1
Hydro-cyklónový a magnetický filter.
•
•
•
•
•
•
•

Odstraňuje magnetické
a nemagnetické nečistoty.
Rýchle čistenie filtra bez potreby
demontáže.
Pre vertikálne aj horizontálne potrubie.
Ideálne použitie s inhibítorom Fernox
Protector F1.
Odporúčaný poprednými výrobcami
kotlov.
Dodávaný vrátane guľových ventilov.
Jedinečná kombinácia hydro-cyklónovej
a magnetickej separácie nečistôt.

ClearFlow CF90 II

Komerčné preplachovacie čerpadlo
na čistenie vykurovacích systémov.
Odvápňovanie a dezinfekcia
TUV, výmenníkov. Čerpadlá na
odstránenie vodného kameňa
a hrdze. Pre rodinné domy,
komerčné a priemyselné
systémy. Max. prietok
až 150 l/min. Okamžitý
spätný tok, odolný voči
kyselinám. Teplotná
odolnosť do 75 °C.

Obj. kód: CDP090F

Combimag Filter

Magnetický preplachovací filter.

Obj. kód: MI039

Filter na rýchle a ľahké odstránenie cirkulujúcich
čiernych oxidov železa z vody, využíva silu vzácnych
magnetov na pritiahnutie magnetických oxidov železa
počas čistenia.

TESTOVACIA SADA MAXI
Testovacia sada na meranie hlavných
parametrov vody.
•

elektronický pH meter

•

elektronický
konduktometer

•

kvapková sada na
meranie tvrdosti vody

•

kalibračné roztoky

Obj. kód: MRX007
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