Power Cleaner F8
Kód produktu: 62488
• Neutralizovaný čistič na báze kyseliny citrónovej na použitie v silne
znečistených systémoch v súlade s BS 7593: 2019
• Odstraňuje kal, vodný kameň a iné zvyšky po inštalácii a korózii  
• Obnovuje účinnosť vykurovania   
• Kompatibilný so všetkými kovmi a materiálmi bežne používanými
v vykurovacích systémoch vrátane hliníka
• Ľahko použiteľný, systém môže počas procesu čistenia
normálne fungovať
• Urýchľuje všetky procesy čistenia; poháňané preplachovanie,
manuálne a magnetické splachovanie
• Rýchlo pôsobiace, neutrálne pH, nepenivé zloženie, šetrí čas na mieste

Popis produktu
Fernox Power Cleaner F8 je rýchlo pôsobiaci čistič s neutrálnym pH pre silne znečistené systémy ústredného
kúrenia. Je určený na odstraňovanie usadenín, kalov a vodného kameňa zo znečistených systémov. Obnovuje tak
účinnosť vykurovania a vylučuje alebo znižuje hluk kotla. Power Cleaner F8 je kompatibilný so všetkými kovmi a
materiálmi bežne používanými v vykurovacích systémoch, vrátane hliníka.
Power Cleaner F8 obsahuje neutralizovanú formu kyseliny citrónovej. To zaisťuje efektívny chelatačný a väzobný
účinok citrátového iónu bez kyslosti, ktorá môže byť škodlivá pre systém počas čistenia. Do zloženie boli tiež pridané
inhibítory korózie, ktoré podporujú ochranu systému a zabezpečujú súčasne vynikajúce čistenie. Pamätajte, že táto
inhibícia korózie poskytuje počas čistenia iba dočasnú ochranu - po vyčistení by mal byť systém vypustený a znova
naplnený prípravkom Fernox Protector.
Power Cleaner F8 je obzvlášť efektívny, keď sa používa v spojení s jednotkou na preplachovanie. Ak je systém veľmi
zanesený vodným kameňom, odporúča sa pre systémy mladšie ako 10 rokov použiť prípravok Fernox DS40 Descaler
& Cleaner.
Pre následnú dlhodobú ochranu je nutné systém dôkladne vyčistiť a prepláchnuť v súlade s normami BS 7593: 2019
a Benchmark.

Fyzické vlastnosti
Power Cleaner F8
Farba:
Zápach:
Forma:
pH (konc.):
pH (0,5% soľný roztok)
SG:

Oranžová					
Aromatický
Kvapalina
7,2
6.5 - 7.7
1.16 @ 20°C

Aplikácia a Dávkovanie
Jedna 500 ml fľaša prípravku Power Cleaner F8 je dostatočná na čistenie veľkého domáceho systému ústredného
kúrenia (130 litrov), čo zodpovedá 97% bytového fondu na Slovensku. Pre systémy, ktoré majú viac ako 130 litrov
alebo 16 radiátorov, alebo ak sú systémy veľmi silno znečistené, môžu byť potrebné ďalšie / opakované použitie
Power Cleaner F8. Najskôr vypustite a znovu naplňte celý systém vodou z vodovodu. Pre dosiahnutie optimálnych
výsledkov by mal byť celý systém vrátane radiátorov s prívodom napájania, ak sú namontované, úplne vypustený.
Odporúča sa pre tento účel dočasne zabezpečiť ventily s úplným otvorom hadicovými spojkami. Motoricky
ovládané a termostaticky riadené ventily musia byť nastavené tak, aby sa žiadna časť systému počas čistenia alebo
oplachovania nezavrela. Vypúšťanie sa musí uskutočňovať do odtoku pre nečistoty a nie do odtoku povrchovej vody.
V prípade systémov s otvoreným vetraním pridajte Power Cleaner F8 do zbernej nádrže. V prípade uzavretých
systémov pridajte pomocou vešiaka na uteráky, filtra systému TF1 alebo iného vhodného dávkovacieho bodu. Power
Cleaner F8 je možné použiť aj v spojení jednotkou na preplachovanie. V takom prípade postupujte podľa pokynov
výrobcu jednotky.
Power Cleaner F8 by mal pri normálnej prevádzkovej teplote cirkulovať minimálne jednu hodinu. Pre odstránenie
stužených oxidov železa a vodného kameňa sa však môže čas čistenia pri bežnom vykurovacom cykle predĺžiť až
na jeden týždeň. Pokiaľ sa na radiátore aj po jednej hodine stále vyskytujú chladné miesta, zvýšte prietok radiátorom
zatvorením ventilov na ostatných radiátoroch. V niektorých prípadoch môže byť potrebná ďalšia alebo opakovaná
dávka prípravku Power Cleaner F8.
Vypustite a dôkladne prepláchnite, najmenej dvakrát, až kým nebude vytekajúca voda čistá. Ak používate Power
Cleaner F8 so strojom na preplachovanie, používajte dynamické preplachovanie vodou z vodovodu, až kým nebude
vytekajúca voda čistá.
Doplňte systém pridaním prípravku Fernox Protector F1 (alebo Fernox Protector + Filer Fluid pre systémy s
integrovaným systémovým filtrom), aby ste dosiahli dlhodobú ochranu proti korózii a vodnému kameňu.
V nepriamych valcoch s jedným prívodom, napr. „Primatic“ alebo podobné, sa musia používať chemikálie pre pitnú
vodu.

Balenie, Manipulácia a Skladovanie
Power Cleaner F8 sa dodáva v 500 ml fľašiach.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v Karte
bezpečnostných údajov (SDS).

