SYSTEM NEUTRALISER
• Nøytraliserer systemvannet etter DS40 System
Cleaner har blitt brukt
• Klargjør systemet for tilsetting av
korrosjonsinhibitor
• Sikrer samsvar med miljøforskrifter
• Lettflytende pulver for enkel bruk med
kraftskyllingsenheter eller tilsetting via
tilførsels- og ekspansjonstank eller Injector
(for lukkede systemer)

Produktanvendelser
Brukes sammen med Fernox DS40 System Cleaner. Nøytraliserer eventuelle syrer i systemet etter
rengjøring, og klargjør systemet for tilsetting av en korrosjons- eller kalkinhibitor. Syrer som kommer inn i
spillvannsledning er et stort problem for vannverksmyndigheter. Ved å bruke System Neutraliser etter
syrerengjøring, sikrer du samsvar med miljøforskrifter.

Fysiske egenskaper
Farge:
Lukt:
Form:
pH-verdi:
Egenvekt:

Hvit
Ingen
Pulver
11,8 ved 10 % w/w i vann
(pakket) 1,74

Tilsetting og dosering
For utfyllende instruksjoner om hvordan du skal rengjøre sentralfyringssystemer ved å bruke
Superconcentrate System Cleaner og Neutraliser, se instruksjonene inni boksen. Produktet kan helles som
et lettflytende pulver direkte inn i en kraftskyllingsenhet. Alternativt kan produktet, ved å løse det opp i varmt
vann på forhånd, tilsettes via tilførsels- og ekspansjonstanken, eller, i et lukket system, via en Injector inn i
en radiator.
Én beholder (2 kg) er vanligvis nok for å nøytralisere én beholder (1,5 kg) med DS40 System Cleaner etter
rengjøring av sentralfyringssystemet. Systemvannet (etter at eventuelle avfallsstoffer har falt til bunnen) skal
være grønt i fargen. Hvis vannet ennå er rødt, må det tilsettes mer nøytraliserer. Systemet må tømmes og
skylles flere ganger med friskt vann til vannet som tømmes er klart. Etter endelig tømming, anbefales det at
systemet beskyttes med en egnet Fernox Protector.
I enkeltmatede, indirekte sylindrer, f.eks. "Primatic" eller lignende, må drikkevannskjemikaler brukes.
Emballering, håndtering og oppbevaring
Fernox System Neutraliser leveres i beholdere på 2 kg. Fernox System Neutraliser er klassifisert som
irriterende stoff. Irriterer øynene. Bruk egnede vernehansker. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig
med store mengder vann og kontakt lege.
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