
 

 
CENTRAL HEATING PROTECTOR F1  
 

 Central Heating Protector для домашніх систем 
центрального опалення зі змішаних типів металів.   

 Протикорозійний та протинакипний засіб 
 Усуває шум котла 
 Не потребує частої продувки радіаторів 
 Подовжує життєвий цикл системи 
 Запобігає залипанню насосів 
 Економить пальне 
 Підтримує ефективність роботи системи 
 Попереджує утворення непрогрітих ділянок в 

радіаторах 
 Нетоксичний, екологічно нешкідливий 

 
Застосування продукту 
 

Fernox Protector F1 забезпечує довгостроковий захист систем центрального опалення житлових 
приміщень від внутрішньої корозії та утворення накипу. Запобігає корозії будь-яких металів у ціх 
системах: феррітних металів, міді та її сплавів, алюмінію.  Придатний для всіх типів котлів, радіаторів 
та трубопроводів. Fernox Protector F1 є сумісним з усіма металами та матеріалами, що зазвичай 
застосовуються в системах центрального опалення.  
 
Для забезпечення нерозривної захисної дії рівень Protector F1 має перевірятися регулярно (щорічно). 
Концентрацію продукту легко виміряти на місці за допомогою Fernox Protector Test Kit. 
  
Фізичні властивості 
 

Protector F1 є сумішшю неорганічних та органічних антикорозійних та антинакипних інгібіторів та 
біоцидів.  
 
Форма:    Чиста рідина 
Запах:    Невиразний. Ароматичний 
Форма:    Чиста рідина 
pH (конц):   7.1 – 8.1 
pH (конц):   7.6 – 8.2   
SG:    1,095 при 20°C 
 

Застосування й дози 
 

Рекомендована концентрація продукту у використанні - 0,5%.  Однієї пляшки об'ємом 500 мл 
вистачає на очищення системи середнього 3-4-кімнатного помешкання (100 л). Для відкритих 
вентильованих систем додавати через живильний та розширювальний бак. Для систем закритого 
типу додавати через радіатор за допомогою Fernox Injector. 
 
В закритих циліндрах окремого живлення, таких як Primatic або подібних до нього, використовуються 
хімічні речовини на базі питної води.  
 
Для забезпечення нерозривної захисної дії рівень Fernox Protector F1 має перевірятися регулярно 
(щорічно). До обробки Fernox Protector F1 наполегливо рекомендуємо ретельно очистити й промити 
необроблені системи за допомогою Fernox Cleaner F3/F5, відповідно до вимог стандартів BS7593 та 
Benchmark, для запобігання пошкодження системи твердими частинами брухту.  

 



 

 

 
 
 
Упаковка, транспортування і зберігання 
 

Fernox Protector F1 постачається в упаковці ємністю 500 мл.  
Fernox Protector F1 не є шкідливим засобом, але, як і з усіма хімічними речовинами:  Зберігати в 
недоступному для дітей місці. Не змішувати з іншими хімічними речовинами. Не приймати всередину. 
У разі попадання в очі або на шкіру, негайно промити великою кількістю води.  
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