
DS40 Descaler & Cleaner  2 Kg
Kód produktu: 62476

•	 Rýchlo	odstraňuje	vodný	kameň,	kal	a	usadeniny

•	 Obnovuje	cirkuláciu	a	zlepšuje	účinnosť	vykurovania

•	 	Sypký	prášok	na	ľahké	použitie	s	preplachovacími	jednotkami	
	 alebo	na	aplikáciu	prostredníctvom	F&E	nádrže	alebo	injektora		
	 (pre	uzavreté	systémy)

•	 Po	vyčerpaní	produktu	žltne	

•	 Kompatibilné	so	všetkými	systémami	zmiešaných	kovov	

•	 Neutralizátor	je	súčasťou	balenia

DS40 Descaler & Cleaner je rýchlo pôsobiaci kyselinový čistič na báze citrónu, ktorý je určený na odstraňovanie vodného 
kameňa, magnetitu alebo čierneho kalu a iných systémových kontaminantov. Ideálne pre použitie pri preplachovaní, možno 
ho tiež použiť k samostatnému odvápnení tepelného výmenníka alebo
súčastí kotla. 

Fyzické	vlastnosti	/	Špecifikácia
   DS40 Descaler & Cleaner System Neutraliser

Farba:            Červený     Bezfarebný
Zápach:         Slabý (v roztoku)   Amoniakálny (slabý)
Forma:          Prášok    Kvapalina
pH:  2-3 (2% roztok)   11.0 (5% roztok)
SG:  n/a    1.12

Aplikácia
Podrobné pokyny na čistenie systémov ústredného kúrenia pomocou DS40 Descaler & Cleaner nájdete v návode na 
použitie vo vnútri balenia. Produkt možno nasypať ako sypký prášok priamo do preplachovacej jednotky.
Alternatívne je možné produkt, po predbežnom rozpustení v teplej vode, aplikovať cez F&E nádrž alebo v utesnenom 
systéme cez vhodnú dávkovaciu nádobu do radiátora.

Jedno balenie (2 kg) je zvyčajne dostatočné na čistenie typického domáceho systému ústredného kúrenia. U veľkých 
systémov a systémov so silným nánosom kameňa alebo kalu môže byť potrebné pridať ďalší prášok. Na začiatku čistenia 
sa zmení farba (červeno-žltá) čo znamená, že je produkt vyčerpaný a je potrebné pridať viac prášku.

Po dokončení čistenia pridajte fľašu s Neutralizátorom Systému, až kým roztok nezožltne. Ak je voda stále červená, bude 
potrebné pridať viac Neutralizátora. Ak je dodávaná fľaša nedostatočná, ďalší Neutralizátor Systému je možné dokúpiť 
samostatne od predajcov spoločnosti Fernox. Systém musí byť vypustený a niekoľkokrát prepláchnutý čerstvou vodou, 
kým nebude vytekajúca z neho voda čistá.

Po poslednom vypustení sa odporúča systém zabezpečiť pomocou Fernox Protector F1.

Nepoužívať v nepriamych valcoch s jedným prívodom, napr. „Primatic“ alebo podobné.

Balenie,	Manipulácia	a	Skladovanie
Fernox DS40 Descaler & Cleaner sa dodáva v 2 kg nádobách ako dvojdielny systém, 1,5 kg balenie DS40 Descaler & 
Cleaner a 500 ml balenie Neutralizátora Systému

Fernox DS40 Descaler & Cleaner je klasifikovaný ako látka vážne dráždiaca oči, a preto je pri jeho použití potrebné 
postupovať opatrne. Ďalšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov (SDS). Uchovávajte mimo dosahu detí.



JEDNA	POLOŽKA

VONKAJŠIA	ŠKATUĽA

Výška (mm)

210

Šírka (mm)

194

Hĺbka (mm)

103

Hmotnosť (kg)

2.982

Čiarový kód EAN

5014551624757

Výška (mm)

226

Šírka (mm)

392

Hĺbka (mm)

327

Hmotnosť (kg)

18.240

Čiarový kód ITF

05014551002036

Typ palety

Blok


