
 

AF-10 UNIVERZÁLIS BIOCID  
 
• Biocid a baktériumszennyeződés megelőzésére háztartási 

fűtőrendszerekben és hűtött vízrendszerekben 
• Megelőzi a zselészerű lerakódások visszatérését a tápvíz- és 

tágulási tartályokban 
• Kompatibilis minden Fernox Protectors F1-gyel 
• Gyors, hatékony 
• Egyszerűen alkalmazható 
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Alkalmazásterület 
 

A Fernox AF-10 univerzális biocid a teljesen indirekt háztartási fűtőrendszerekben és a nem párolgó hűtött 
vízrendszerekben a baktériumok és gombák szaporodása elleni védekezésre szolgál. 
 
• Az AF-10-et Fernox Protector F1-gyel vagy fagyállóval együtt kell hozzáadni a mikrobiológiai szennyeződés 

megakadályozása céljából. Az AF-10 megakadályozza a zselészerű lerakódások (gomba elszaporodása) 
visszatérését is a tápvíz- és tágulási tartályokban. A rendszerben a fermentációval okozott gáz 
kiküszöbölhető AF-10 hozzáadásával.   

 
Szimpla adagolású indirekt hengerek esetében, pl. “Primatic” vagy hasonló, ivóvíz vegyszereket kell használni. 
 
Fizikai jellemzők 
 

Az AF-10 klórozott fenol biocidet tartalmaz. 
 

Szín:   Halvány szalmaszín 
Szag:   Gyenge 
Halmazállapot:  Átlátszó folyadék (hígítás esetén zavaros) 
pH(konc.):  6 - 7 
pH (1%-os oldat): 7.2 
S.G:   1.06 - 1.08 
 
Alkalmazás és adagolás 
 

Egy 500 ml-es palack AF-10 max. 20 radiátorból álló / 200 literes rendszer kezelésére szolgál. A tágulási 
tartályba kell tölteni, vagy zárt rendszerek esetében, fel kell oldani vízben, és radiátorba kell juttatni a Fernox 
Injector segítségével.   
 
Ha a tágulási edény erősen elszennyeződött, le kell üríteni, és tisztára kell törölni hígítatlan AF-10-zel, majd fel 
kell tölteni, és fel kell önteni a megfelelő Fernox Protectorral.  Csak akkor adjunk hozzá AF-10-et a tartályba!  
 
Ismételjük meg az AF-10 kezelést évente! Ha az AF-10 nem akadályozza meg az elszennyeződést, akkor a 
rendszert ki kell tisztítani, át kell öblíteni, és adjunk hozzá friss Protector F1-et! 
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Csomagolás, kezelés és tárolás 
 

Az AF-10 500 ml-es tartókban van kiszerelve. Az AF-10 irritáló anyag. A szemet súlyosan károsíthatja. A bőrre 
kerülve érzékenységet okozhat. Gyermekektől távol tartandó. Ha a szembe kerül, haladéktalanul le kell öblíteni bő 
vízzel, és orvoshoz kell fordulni. Védő kesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Lenyelés esetén haladéktalanul 
orvoshoz kell fordulni, és mutassuk meg e tartó címkéjét! Ügyeljünk rá, hogy ne kerüljön bőrre és a szembe! Ezt az 
anyagot és a tartóját a veszélyes hulladékokra előírtak szerint dobjuk ki, vagy a speciális vízgyűjtőkbe engedjük le. 
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