
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVEK CENTRAL HEATING PROTECTOR F1  

• Přípravek Central Heating Protector pro domácí ústřední 
topení z kombinace různých kovů  

• Chrání před korozí a vodním kamenem 
• Chrání před hlukem kotle 
• Odstraňuje časté odvzdušňování radiátorů 
• Prodlužuje životnost systému 
• Zabraňuje zablokování čerpadel 
• Úspory ve výdajích za palivo 
• Snižuje náklady na údržbu 
• Zachovává účinnost systému 
• Brání vzniku chladných míst na radiátorech 
• Nejedovatý a příznivý pro životní prostředí 

 
 57761 
 
Použití výrobku 
Přípravek Fernox Protector F1 zajišťuje dlouhodobou ochranu domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a tvorbě 
vodního kamene. Zabraňuje korozi všech kovů, které jsou v těchto systémech, tj. železných kovů, mědi a měděných slitin a 
hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátory a potrubní soustavy. Přípravek Fernox Protector F1 je kompatibilní se 
všemi kovy a materiály běžně používanými v systémech ústředního topení.  
 
Pro trvalou ochranu doporučujeme pravidelně kontrolovat koncentrace přípravku Protector F1 (jednou ročně). Koncentraci 
výrobku lze snadno měřit na místě pomocí testovací sady Fernox Protector.

Fyzikální vlastnosti 
Přípravek Protector F1 je směsí anorganických a organických inhibitorů koroze a vodního kamene a biocidu.  
 
Forma:    čirá průhledná kapalina 
Zápach:   slabý. aromatický 
Forma:    čirá kapalina 
pH (konc.):   6.5  
Hustota:   1,16 při 20°C 
 

Používání a dávkování 
 

Doporučená „pracovní“ koncentrace přípravku je 0,5 %.  Jedno 500ml balení bude stačit na ošetření 3 až 4pokojového domu 
(100 litrů). U otevřených odvzdušňovaných systémů přidávejte přes napájecí a expanzní nádrž. U uzavřených systémů 
přidávejte přes radiátor pomocí injektoru Fernox. 
 
Ve válcích jednoduchého nepřímého napájení, např. „Primatic“ nebo podobných, se musí používat chemikálie pro pitnou 
vodu.  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pro trvalou ochranu je nutné pravidelně kontrolovat koncentrace přípravku Fernox Protector F1 (jednou ročně). Před 
ošetřením přípravkem Fernox Protector F1 doporučujeme důkladně vyčistit a propláchnout neošetřované nebo kalem 
zanesené systémy v souladu s BS7593 a srovnávacím testem pomocí čisticího prostředku Fernox Cleaner, protože přítomné 
nečistoty mohou instalaci poškodit.  
 
Balení, nakládání a uchovávání 
Přípravek Fernox Protector F1 je dodáván v 500ml nádobách.  
Přípravek Fernox Protector F1 je klasifikován jako ostatní látka, ale jako u všech chemikálií: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Nesmíchávejte s jinými chemikáliemi. Nepoužívejte vnitřně. V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží okamžitě opláchněte 
velkým množstvím vody.  
 


