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 FILTER FLUID+ PROTECTOR 
 

 S magnetickým filtrom na ochranu systémov proti korózii 

 F1 Protector s disperzantom na uľahčenie 

bezpečného zberu magnetitu do magnetického filtra 

 Predlžuje životnosť kotlov, čerpadiel a výmenníkov tepla 

 Určený na permanentné ponechanie v systéme  

 Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii 

 Najlepšia, inovačná formulácia vo svojej triede  
 

 

 

 

 

Účely použitia  
Určený na použitie s radom filtrov Fernox TF1 a s magnetickými prietokovými filtračnými systémami. 
 

Fernox Filter Fluid+ Protector je špeciálne formulovaný na uvoľnenie koróznych usadenín a kontaminantov v 
systémoch ústredného kúrenia a odvedenie nečistôt priamo do magnetického prietokového filtra (napr. z radu filtrov 
Fernox TF1) pre ich rýchle zachytenie a ľahké odstránenie.  Zabezpečuje dlhodobú ochranu domácich systémov 
ústredného kúrenia proti vnútornej korózii a tvorbe vodného kameňa.  
 
Tento inovačný výrobok zabraňuje korózii v dôsledku chemickej reakcie vody v kontakte s kovmi, ktoré sa bežne 

nachádzajú v systémoch kúrenia, napr. železné kovy, meď a zliatiny medi, hliník.   Filter Fluid+ Protector je vhodný 
pre všetky typy kotlov, radiátorov, systémov kúrenia a podlahového kúrenia. Pri použití v kombinácii s magnetickým 

filtračným systémom ako napr. TF1 Filter, Filter Fluid+ Protector ponúka značné úspory času pre inštalatéra na 
mieste v porovnaní s inými metódami čistenia.  

 

Filter Fluid+ Protector je obzvlášť vhodný pre systémy kúrenia, ktorých čistenie je obtiažne pomocou bežnej metódy 
vyplachovania, pri ktorých vypúšťanie vody zo systému a izolácia radiátorov je problematická, alebo v prípade ktorých 
sa pri uvedení systému do prevádzky či inštalácii kotla ešte nevykonala úprava vody. 
 

Fernox Filter Fluid+ Protector je kompatibilný so všetkými kovmi a látkami, ktoré sa v systémoch kúrenia bežne 
používajú, ako aj so všetkými výrobkami Fernox.  
 
 

Fyzikálne vlastnosti  
Fernox Filter Fluid+ Protector je zmesou inhibítorov korózie a tvorby vodného kameňa a disperzantov  
 
Forma:    Kvapalina 
Farba:    Hnedý 
Pach:    Aromatický 
pH (konc):   8,0 
pH (pri použití):   7,0 – 8,0   
Špecifická hmotnosť:  1,15    
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Použitie a dávkovanie  
Odporúčaná koncentrácia pri použití výrobku je 0,5%. Jedna 500ml fľaša účinkuje približne na 100-litrový systém (až 
10 samostatných radiátorov). Výrobok možno do systému dávkovať cez plniaci bod Fernox TF1, cez plniacu slučku 

systému či cez radiátor pomocou injektora Fernox a cirkulácie. Fernox Filter Fluid+ Protector uvoľňuje kontaminanty 
v systéme a odvádza ich do magnetického prietokového filtra, odkiaľ sa odstraňujú. Po uplynutí jednej hodiny oddeľte 

filter a vypláchnite zozbierané kontaminanty. Fernox Filter Fluid+ Protector by mal zostať v systéme. Nie je určený na 
použitie v mikrohadicových systémoch.  
 
Pre silne znečistené systémy Fernox odporúča čistenie a vyplachovanie pomocou Fernox Cleaner F3/F5 pred použitím 

Filter Fluid+ Protector/ F1 Protector a inštaláciou magnetického filtra. 
 
Pre zabezpečenie sústavnej ochrany sa odporúča skontrolovať hladiny Fernox Protector ročne v rámci programu 
údržby filtrov. 
 

Balenie, manipulácia a skladovanie  
Fernox Filter Fluid+ Protector sa dodáva v 500ml nádobách.  
 

Fernox Filter Fluid+ Protector je klasifikovaný ako neškodný, ale podobne, ako v prípade všetkých chemikálií: 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Môže 
vyvolať alergickú reakciu. 
 


