
ROZWIĄZANIA
dla systemów grzewczych



OCHRONACZYSZCZENIE OCHRONA

Cleaner F3 &  
Cleaner F3 Express

Usuwa szlam i kamień kotłowy
Usuwa pozostałości po lutowaniu
i inne zanieczyszczenia
Neutralny, przyjazny dla środowiska
Przeznaczony do stosowania
z metalami i materiałami powszechnie 
stosowanymi w instalacjach  
grzewczych

Power Cleaner F8
Służy do czyszczenia silnie
zabrudzonych instalacji
Usuwa szlam i kamień kotłowy,
przywraca sprawność systemów 
grzewczych
Kompatybilny ze wszystkimi 
metalami i materiałami
Zawartość butelki wystarcza na
przeczyszczenie instalacji do 130 L  
(lub 16 grzejników lub 250m2 
ogrzewania podłogowego) Kod: 62488 – 500 ml

DS40 Descaler & Cleaner
Szybko usuwa kamień kotłowy
i inne osady
Przywraca cyrkulację oraz
poprawia wydajność wymiennika
W zestawie znajduję się Fernox 
System Neutraliser do neutralizacji 
preparatu po zakończeniu 
czyszczenia 

Solar Cleaner
Do stosowania w termicznych 
instalacjach solarnych
Usuwa szlam oraz zdegradowane płyny 
solarne służące do wymiany ciepła
Czyści instalacje po użyciu glikolu 
Nadaje się do użytku ze wszystkimi 
markami i modelami systemów solarnych

Kod: 59430 – 500 ml

Kod: 57761 – 500 ml

Kod: 62434 – 400 ml

Protector+ Filter Fluid
Zapobiega tworzeniu się kamienia 
kotłowego i korozji w instalacji
Zaprojektowany do współpracy  
z filtrem magnetycznym
Wydłuża żywotność kotła, pompy  
i wymiennika ciepła
Zalecany przez większość 
producentów urządzeń grzewczych

Antifreeze Protector 
Alphi-11  

Zapobiega zamarzaniu
Chroni przed korozją i kamieniem 
kotłowym
Służy do uzdatniania wody i 
ochrony systemów grzewczych i  
chłodzących
Utrzymuje sprawność systemu
i przedłuża tym jego żywotność

Kod: 57971 – 5 L

Kod: 57885 – 25 L

Kod: 62236 – 500 ml

Kod: 62491 – 400 ml

Kod: 57762 – 500 ml

Kod: 58420 – 2 kg

Underfloor Heating
AF-10 Biocide

Środek biobójczy, zapobiegający 
zanieczyszczeniom bakteryjnym w 
domowych instalacjach grzewczych, 
ogrzewania podłogowego i układach 
wody lodowej
Zapobiega ponownemu powstawaniu 
glonów i osadów w zbiornikach  
zasilających i naczyniach wzbiorczychKod: 62165 – 500 ml

Protector F1 & 
Protector F1 Express

Chroni przed korozią i kamieniem 
kotłowym w instalacji
Eliminuje konieczność częstego
odpowietrzania grzejników
Zapobiega zaklinowaniu się pomp
Zapobiega tworzeniu się zimnych 
miejsc w kaloryferach
Dostępny również w pojemnikach 
10 litrowychKod: 62446 – 400 ml



LS-X-External Leak Sealer 
& Jointing Compound 

Pasta silikonowa do uszczelniania 
wycieków, idealna do użytku na  
złączkach zaciskowych, ubytkach 
uszczelek i oringów  
Utwardza się w kontakcie z  
wilgocią atmosferyczną i wodą 
Można stosować w temperaturze 
poniżej punktu zamarzania oraz
powyżej temperatury wrzenia 

INNE

Kod: 61016 – 50 ml

Kod: 62450 – 400 ml

Uszczelniacz 
wycieków

Uszczelniacz 
wycieków

HP-15c
Skoncentrowany środek przeciw 
zamarzaniu
Nośnik ciepła do stosowania 
w powietrznych i gruntowych 
pompach ciepła 
Zabezpiecza przed korozją, 
osadzaniem się kamienia i  
zanieczyszczeniem bakteryjnym 
Kompatybilny ze wszystkimi 
rodzajami materiałów  
powszechnie stosowanych w 
pompach ciepła i układach
chłodzących wody lodowej

Universal Test Kit
Szybka analiza wody w instalacji 
centralnego ogrzewania 
przeprowadzana na miejscu
Proste kolorowe, wykresy do 
pomiaru stężeń 
Testy głównych parametrów 
wpływających na jakość wody

Kod: 59002 – 20 L

Kod: 62457

Leak Sealer F4 &
Leak Sealer F4 Express

Uszczelnia małe,  
trudno dostępne wycieki
Idealny do zmniejszenia  
spadku ciśnienia w systemach  
zamkniętych
Nie wpływa negatywanie na
działanie urządzeń grzewczych, 
odpowieczników i pomp  
cyrkulacyjnych

Kod: 57764 – 500 ml

FILTRY

TF1 Total Filter
Usuwa zanieczyszczenia 
magnetyczne i niemagnetyczne
Nie blokuje ani nie ogranicza 
przepływu
Może być instalowany w instalacji o 
układzie rur pionowym lub poziomym
Praktyczny punkt dozowania  
produktów FernoxKod:   62137 – 22 mm

               62146 – 28 mm
               62147 – 3/4”
               62148 – 1”

TF1 Compact Filter
Idealny do wykorzystania
w trudno dostępnych miejscach
i przestrzeniach
Szybkie i łatwe czyszczenie bez  
konieczności demontażu całego  
urządzenia
Praktyczny punkt dozowania 
produktów Fernox 

Kod: 62136 – 22 mm
         62199 – 3/4” 
         62151 – bez zaworów

TF1 Omega+ Filter
Wysoka wydajność w wyłapywaniu 
zanieczyszczeń w szerokim zakresie 
natężeń przepływu i wielkości instalacji 
Łatwy montaż – możliwość instalacji 
w rurociągach o orientacji poziomej i 
pionowej.  
Możliwość instalacji filtra pod kątem 45° 
Szybkie i łatwe czyszczenie, bez  
konieczności demontażu urządzenia

Kod:  62336 – 3/4” 
62337 – 1”

Kod: 62375 – 1 ¼”
         62376 – 1 ½”

TF1 Omega Filter
Łatwy w montażu – możliwość 
instalacji w układach poziomych i 
pionowych, niezależnie od  
kierunku przepływu 
Możliwość instalacji pod kątem 45°  
Posiada silny magnes neodymowy  
z gwintowaną zatyczką  
Szybkie czyszczenie i dozowanie
produktów Fernox z serii Express



www.fernox.com.pl

Fernox jest producentem produktów do uzdatniania 
wody, cieszących się znakomitą jakością, niezawodnością i  
skutecznością, co jest rezultatem ciągłych badańi rozwoju oraz  
ponad 50-letniego doświadczenia.

Jeśli woda znajdująca się w centralnych układach ogrzewania 
nie jest czyszczona drogą chemiczną, to korozja i osadzanie 
się kamienia kotłowego może w krótkim czasie pogorszyć 
sprawność kotła. Badania wykazały, że bez odpowiedniego 
uzdatnienia wody sprawność nowo zainstalowanego systemu 
grzewczego może w przeciągu kilku tygodni pogorszyć się o 6%. 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na  
temat produktów Fernox zapraszamy na naszą stronę  
internetową www.fernox.com.pl lub prosimy o kontakt  
bezpośredni z naszym przedstawicielem.  
 
Nr.komórki: 608 566 205

Wiodące rozwiązania rynkowe

Znaczenie uzdatniania wody

poland@fernox.com
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