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FC3 CLEANER 
 

 Čistiaca látka pre komerčné vykurovacie a chladiace 
systémy 

 Prostriedok na čistenie nových zariadení pred uvedením 
do prevádzky  

 Odstraňuje usadeniny a uvoľnené šupiny a obnovuje 
výkonnosť existujúcich systémov 

 Kompatibilný so všetkými kovmi a materiály bežne 
používanými v vykurovacích a chladiacich systémoch 

 Bez neutralizátora  

 Vhodný pre použitie vo všetkých známych 
preplachovacích zariadeniach  

 Bezkyselinová formula 

 Nerizikový a šetrný k životnému prostrediu 
 

 

 

Použitie výrobku 
 

Fernox FC3 Cleaner je multifunkčný čistiaci prostriedok na čistenie nových zariadení pred ich uvedením do 
prevádzky a na odstraňovanie usadenín z existujúcich systémov. 
 
Jemný preparát mobilizuje usadeniny a potom je ľahké ich odstrániť prostredníctvom vypláchnutia.   
Fernox FC3 Cleaner je mimoriadne vhodný pre čistenie starších zariadení bez spôsobovania únikov. Fernox 
FC3 Cleaner je skvelý pre pasivovanie kovových povrchov pred pridaním Fernox FC1 Inhibitor-a (alebo 
vhodného inhibítora Fernox). 
 
Fernox FC3 Cleaner poskytuje vynikajúce ochranné vlastnosti a je kompatibilný so všetkými kovmi a 
materiály bežne používanými vo vykurovacích a chladiacich systémoch. 
 

Fyzikálne vlastnosti 
 

Farba: Oranžová 
Vôňa: Aromatická  
Forma: Tekutina 
pH (konc): 6.5 
pH (X% soln) 6.9 

SG: 1:09 pri 20 ° C 
 

Použitie a dávkovanie 
 

Pre optimálne výsledky by mal byť celý systém odvodnený. 
 
Fernox FC3 Cleaner sa dávkuje pri koncentrácii 1% a do systému sa uvádza pomocou vhodného 
dávkovacieho bodu. 
 
Pri čistení pred uvedením do prevádzky ponechajte v obehu Fernox FC3 Cleaner aspoň tri hodiny pri 
normálnej prevádzkovej teplote. Pre odstránenie usadenín z existujúcich systémov, ponechajte v obehu pri 
bežných prevádzkových podmienkach až 7 dní, kým v systéme nie je dosiahnutý prijateľný prietok. Ak sú 
systémy silne zanesené, môže byť nevyhnutné ďalšie/opakované použitie prípravku Fernox FC3 Cleaner  



 
 
 

V.001 

Prepláchnite a nechajte odtekať studenú vodu, kým nebude číra a kým Fernox FC3 Cleaner nie je úplne 
vypláchnutý zo systému. Fernox FC3 Cleaner sa obvykle odstrání po troch kompletných prepláchnutiach.  
 
 
Nakoniec pridajte Fernox FC1 Inhibitor (alebo vhodný Fernox inhibítor) ako prevenciu voči ďalšiemu 
poškodeniu koróziou a usadeninami.  
 

Balenie, manipulácia a skladovanie 
 

Fernox FC3 Cleaner je dodávaný v 20 litrových nádobách. 
 
Fernox FC3 Cleaner je klasifikovaný ako nerizikový, ale podobne ako u všetkých chemikálií je nutné ho 
držať mimo dosahu detí. Nemiešajte s ďalšími chemikáliami. Neužívajte vnútorne. V prípade kontaktu s 
očami alebo pokožkou okamžite prepláchnite vodou.  
 
 

 


