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PROTECTOR F1 EXPRESS 
 

 Rychlé a snadné použití - dávka aplikovaná do 30 sekund 

 Snadný na použití a nezpůsobuje nepořádek  

 Aplikuje se přes adaptér na radiátory nebo přiloženým 
plnícím nástavcem 

 Chrání před korozí a vodním kamenem 

 Nejedovatý, šetrný k životnímu prostředí 

 100% recyklovatelná nádoba 

 Zachovává výkonnost systému a prodlužuje životnost kotle 

 Vhodný pro použití se všemi kovy a materiály včetně 
hliníku 

  

Použití produktu 
 
Fernox Protector F1 Express pro ústřední topení je aerosolový přípravek usnadňující a urychlující dávkování 
do ústředního topení bez jakéhokoli nepořádku nebo nepříjemností pro uživatele. Jako všechny ostatní 
inhibitory Fernox, Protector F1 Express zajišťuje dlouhodobou ochranu domácích ústředních otopných 
systémů před vnitřní korozí a tvorbou vodního kamene. Předchází korozi všech kovů používaných v těchto 
soustavách, tj. železnatých kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, 
radiátorů a potrubních soustav. Fernox Protector F1 Express je kompatibilní se všemi kovy a materiály 
běžně používanými v systémech ústředních topení. 
 
Pro dlouhodobou ochranu doporučujeme pravidelnou (jednoroční) kontrolu hladiny přípravku Protector F1. 
Koncentraci přípravku lze snadno změřit na místě prostřednictvím testovací soupravy Fernox Protector Test 
Kit. 

 
Fyzikální vlastnosti 
 
Stav:   světle hnědá tekutina 
Pach:   Slabý, aromatický 
pH (koncentrát):  8,4 
pH (roztok):  7,85 – 8,5 
SG:  1,17 při 20°C/ 68 F° 
 

Použití a dávkování 
 
Jedna 400ml nádoba ochrání otopnou soustavu velké velikosti (130 litrů nebo až 16 jednopanelových 
radiátorů) a přidává se přes radiátor nebo plnící nástavec. Fernox Protector F1 Express se může přidávat 
přímo přes odvzdušňovací ventil radiátoru nebo prostřednictvím plnícího nástavce, který tvoří součást 
balení. Celý proces trvá méně než 2 minuty. 
 
U jednocestného nepřímého bojleru, jako je Primatic nebo podobně, je nutné používat chemikálie pro pitnou 
vodu. 
 
V případě dříve neošetřovaných nebo znečištěných systémů se před použitím přípravku Fernox Protector F1 
Express doporučuje důkladné vyčištění a propláchnutí v souladu s BS7593 a srovnávacím měřítkem za 
použití přípravku Fernox Cleaner F3 Express, protože stávající nečistoty mohou instalaci poškodit. 
 


