
 

 
CLEANER F5 EXPRESS 
 
• Gyors, kényelmes és egyszerűen használható – 30 

másodperces adagok 
• A radiátor adapterbe vagy a mellékelt töltőhurokba 

adagolható 
• 100 %-ban újrahasznosítható palack 
• Kompatibilis minden fémmel és anyaggal, az alumíniumot is 

beleértve 
• Eltávolítja az iszapot, a vízkövet, és helyreállítja a fűtési 

hatékonyságot 
• Eltávolítja az áramlási maradványokat és egyéb törmeléket 
• Semleges, nem veszélyes és környezetbarát készítmény 
 
A termék leírása 
A Cleaner F5 Express olyan aeroszol termék, amely gyorsan és egyszerűen beadagolható a rendszerbe 
bármiféle felfordulás vagy a felhasználónak okozott kényelmetlenség nélkül. Mint minden Fernox Cleaner, a 
Cleaner F5 Express ténylegesen semleges tisztító. 
A Cleaner F5 Express arra szolgál, hogy az üzembe helyezés előtt megtisztítsa az új berendezéseket a 
BS7593:1992 szerint, eltávolítva az áramlási maradványokat és az egyéb telepítési törmeléket, segítse a 
rendszer élettartamának meghosszabbítását. 
A Cleaner F5 Express a Fernox Powerflow MKII géppel és a nagyteljesítményű öblítő gépek minden ismert 
típusával együtt alkalmazható minden törmelék, iszap és vízkő eltávolítására a meglévő rendszerekből. Így 
helyreállítja a fűtés hatékonyságát, és megszünteti a kazán zaját az erősen szennyezett rendszerekben. 
 
Ha a rendszer már nagyon vízköves, a Fernox DS40 System Cleaner használata ajánlott. 
 
A Cleaner F5 Express semleges, nem veszélyes termék, amelynek jó az inhibitoros képessége, és 
kompatibilis a fűtési rendszerekben általában használt minden fémmel és anyaggal. 
 
A folyamatos hosszú távú védelem céljából a rendszert alaposan át kell tisztítani és öblíteni a BS7593:1992 
követelményei szerint és Benchmark segítségével, Fernox Cleaner F5 Express alkalmazásával, a Fernox 
Protector-ral való kezelés előtt. Ajánljuk a Protector szintek rendszeres (éves) ellenőrzését. 
 
Fizikai jellemzők 
 

Szín: Borostyán sárga 
Szag: Enyhe 
Halmazállapot: Folyékony 
pH (koncentrált): 7 
pH (1 %-os oldat) 7,5 – 7,8 
SG:  1,201 g/cm3 (20°C / 68°F) 
 
Alkalmazás és adagolás 
 

A Cleaner F5 Express egy átlagos méretű rendszert (100 liter vagy legfeljebb tíz szimpla radiátor) véd, és 
beadagolható a radiátoron vagy a töltőhurkon keresztül. A Fernox Cleaner F5 Express közvetlenül 
betölthető a radiátor légszelepébe vagy a rendszert töltőhurokjába a termékhez mellékelt megfelelő 
speciális adapterrel. A Cleaner F5 Express további/ismételt alkalmazására lehet szükség nagyobb 
rendszerek esetén, vagy ha a rendszer erősen eliszaposodott. 
 

 
 

 
 

 

A Fernox Cleaner F5 Express a nagyteljesítményű öblítő egységgel együtt is használható. Ez esetben lásd 
a berendezés gyártójának utasításait.



 

 

 
 
Ha az Cleaner F5 Express-t nagyteljesítményű öblítő egységgel együtt használja, egy órán belül el kell 
végezni a tisztítást. Sima vízzel dinamikusan öblítse, amíg a víz tiszta lesz, TDS mérővel tesztelje a fentiek 
szerint az alapos öblítés biztosítása céljából. 
 
Töltse fel újra a rendszert megfelelő Fernox Protector hozzáadásával a korrózió és a vízkő elleni tartós 
védelem céljából. 
 
Egy vezetékes indirekt hengerekben, pl „Primatic” vagy hasonló, ivóvízkezelő vegyi anyagokat kell 
használni. 
Először ürítse le és töltse fel újra az egész rendszert sima vízzel. Az optimális eredmények érdekében az 
egész rendszernek, beleértve a cseppvíz radiátorokat is, ahol fel vannak szerelve, teljesen leüríthetőnek 
kell lennie. Lehetőleg tömlő csatlakozású, teljesen nyitható kapuszelepeket kell ideiglenesen e célra 
biztosítani. A motoros és termosztatikus vezérlésű szelepeket úgy kell beállítani, hogy a rendszer 
semmilyen része se legyen lezárva a tisztítás vagy öblítés alatt. A leürítés a szennyvíz csatornába és nem 
az esőcsatornába történik. 
 
A nyílt szellőzésű rendszerek esetén Fernox Cleaner F5 Express-t adagoljon be a főtartályon át. Zárt 
rendszerek esetében Fernox Injector segítségével a radiátoron át adagolja be. 
 
A meglévő rendszerek tisztításakor az iszapot és a törmeléket szét kell oszlatni legalább egy óráig normál 
üzemi hőmérsékleten. A megkeményedett vasoxidok és vízkő eltávolítása céljából azonban a tisztítási idő 
meghosszabbítható egy hétre is a normál fűtési ciklus során. Ha a radiátorban még egy óra múltán is van 
hideg pont, növelje az áramlást a radiátoron keresztül a többi radiátoron lévő szelep elzárásával. Cleaner F5 
Express további vagy ismételt adagjára lehet szükség bizonyos esetekben. 
 
Engedje le és öblítse át a rendszert alaposan a tisztító vegyi anyag és a törmelék eltávolítása céljából. 
Feltehetőleg legalább három teljes vízcserére van szükség. Ez a tisztítási eljárás döntő része, és pontosan 
kell elvégezni. Használjon öblítésvizsgáló eszközt, például Fernox TDS mérőt annak biztosítására, hogy az 
összes oldott szilárd anyag megfelelően eltávozzon. A rendszer akkor tekinthető alaposan átöblítettnek, ha 
a rendszer víz értéke a hálózati víz értékének 10 %-án belül marad. A 10 % feletti eltérések azt jelentik, 
hogy a tisztítószerekből még jelentős mennyiség maradt a rendszerben, és további öblítés szükséges. Ha 
nem távolítja el, a tisztítószer maradványok korróziót okoznak, és hiába valóvá teszik a tisztítási eljárást. 
 
 
Csomagolás, kezelés és tárolás 
 

A Fernox Cleaner F5 Express 280 ml-es aeroszol palackokban kerül szállításra univerzális applikátor 
készlettel. 
 
A Fernox Cleaner F5 Express nem minősül veszélyesnek. De mint minden vegyi anyag esetében: 
gyermekektől távol tartandó. Ha a bőrre vagy szembe kerül, haladéktalanul le kell öblíteni bő vízzel. Viseljen 
megfelelő kesztyűt. 
 
 


	CLEANER F5 EXPRESS
	A termék leírása
	Fizikai jellemzők
	Alkalmazás és adagolás
	Csomagolás, kezelés és tárolás


