
 

 
 

SYSTEM NEUTRALISER 
 

• Semlegesíti a rendszervizet a DS40 
System Cleaner alkalmazása után 

• Kondicionálja a rendszert a korróziógátló 
szer alkalmazásához 

• Biztosítja a környezetvédelmi 
rendelkezéseknek való megfelelőséget 

• Szabadon folyó por, hogy könnyen 
lehessen használni kényszeröblítő 
egységekkel, vagy tágulási tartályon vagy 
Injectoron keresztüli bevitelhez (zárt 
rendszerek esetén) 
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Alkalmazások 

 

A Fernox DS40 System Cleaner-rel együttesen alkalmazandó. Semlegesíti a tisztítás után a 
rendszerben esetleg visszamaradt savat és kondicionálja a rendszert a korrózió- és vízkő-gátló 
szer alkalmazása számára. A szennyvízcsatornába jutó savak nagy problémát jelentenek a 
vízügyi hatóságok számára. A System Neutraliser savas tisztítást követő alkalmazása biztosítja, 
hogy megfeleljünk a környezetvédelmi előírásoknak. 
 
Fizikai tulajdonságok 
 

Szín: Fehér 
Szag: Nincs 
Megjelenés: Por 
pH: 11,8  10 s%-os vizes oldatban 
Sűrűség: (csomagolva) 1,74 
 

Használat és adagolás 
 

A központi fűtési rendszerek Superconcentrate System Cleaner és System Cleaner és 
Neutraliser segítségével történő tisztítására vonatkozó részletes utasításokat lásd a dobozban 
lévő szórólapon. A termék szabadon folyó porként közvetlenül beönthető a kényszeröblítő 
egységbe. Alternatívaként, előzetesen meleg vízben feloldva, bejuttatható a betápláló és 
tágulási tartályon keresztül, vagy – zárt rendszer esetén – Fernox Injector segítségével 
valamelyik radiátorba.  
 
Egy doboz (2 kg) általában elegendő egy kanna (1,5 kg) DS40 System Cleaner 
semlegesítésére a központi fűtési rendszer tisztítását követően. A rendszervíznek (az esetleges 
törmelékek leülepedése után) zöld színűnek kell lenni. Ha a víz még mindig vörös, akkor további 
Neutraliser-t kell hozzáadni. A rendszert ezután le kell üríteni, és többször át kell öblíteni friss 
vízzel mindaddig, amíg az elfolyó víz tiszta nem lesz. Az utolsó leürítés után ajánlatos a 
rendszert alkalmas Fernox Protector segítségével levédeni. 
 
Egybetáplálású indirekt, pl. "Primatic" vagy hasonló, rendszerű tartályoknál ivóvízhez 
használható vegyszereket kell alkalmazni. 
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Csomagolás, kezelés és tárolás 
 
A Fernox System Neutraliser 2 kg-os dobozokban kapható. A Fernox System Neutraliser 
besorolása: irritáló. Szemizgató hatású. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. Ha szembe kerül, 
azonnal öblítse ki a szemet bőséges vízzel, majd forduljon orvoshoz. 
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