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Avlagringar och andra föroreningar har en stor inverkan på funktionen och effektiviteten i vätskeburna
värmesystem. Vid hårt vatten, högre än 200 ppm, bör sådana system behandlas kemiskt för att minska bl.a.
kalkavlagringar. Kalkavlagringar minskar livslängden och energieffektiviteten i ett värmesystem betydligt.
Cimberio erbjuder nu Fernox vattenreningsprodukter. Dessa skyddar apparaturen i ett värmesystem genom
att ge ett fullständigt skydd mot korrosion, kalk och mikrobakteriell tillväxt. Vi erbjuder även rena medier för
värmeöverföring med eller utan frostskyddsmedel och annan relevant utrustning.
Fernox produktsortiment ökar effektiviteten i systemet och förlänger livslängden på systemet. Extra bonus
för installatöreren, är tiden som sparas genom att använda en serie med produkter för att säkerställa en
korrekt igångkörning. Detta ger ett mervärde för kunderna och installatörerna förbättrar sitt fackmannamässiga rykte.
Fernox producerar mer än 120 kemiska produkter, över 60 enheter och annan specialutrustning. Alla
Fernox produkter och utrustning är miljövänliga och tillverkade enligt ISO14001 och ISO9001.
Fernox innovativa produkter - som har utformats och paketerats på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt - bidrar
till att förbättra energieffektiviteten och hjälper företag och hushåll att minska sina koldioxidutsläpp.

RENGÖR - SKYDDA - KONTROLLERA:
VÄRME- OCH KYLSYSTEM
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VATTENBEHANDLINGSPRODUKTER

CLEANER F3
RSK nr: 624 69 62

CLEANER F5
EXPRESS
500 ml

Rengöringsmedel som avlägsnar
slam, avlagringar och partiklar
Förbättrar värmeeffekten
Behandlar 100 liter system

RSK nr: 624 69 67

CLEANER F3
HVAC
280 ml

Rengöringsmedel som avlägsnar
slam, avlagringar och partiklar
Förbättrar värmeeffekten
Väldigt enkelt att använda
Behandlar 100 liter system

RSK nr: 624 69 82

CLEANER F3
HVAC
10 liter

Rengöringsmedel som avlägsnar
slam, avlagringar och partiklar
Förbättrar värmeeffekten
Behandlar 2000 liter system

Termografering av rengöringsprocedur med Fernox Cleaner F3.
Observera temperaturer och tider.

PROTECTOR F1
RSK nr: 624 69 60

500 ml

Långsiktigt skydd mot
korrosion och kalkavlagringar
Onödiggör frekvent avluftning
av radiatorer
Behandlar 100 liter system

Minskar oljud från pannan
Förbättrar värmeöverföring
Behandlar 2000 liter system

RSK nr: 624 69 64

280 ml

Långsiktigt skydd mot korrosion och
kalkavlagringar. Onödiggör frekvent
avluftning av radiatorer
Mycket enkelt att använda
Behandlar 100 liter system

BOILER NOISE
SILENCER
RSK nr: 624 69 61

PROTECTOR F1
EXPRESS

500 ml

BOILER NOISE
SILENCER EXPRESS
RSK nr: 624 69 65
Minskar oljud från pannan
Förbättrar värmeöverföring
Mycket enkelt att använda
Behandlar 100 liter system

280 ml

10 liter

PROTECTOR F1
HVAC
RSK nr: 620 23 96

205 liter

Långsiktigt skydd mot
korrosion och kalkavlagringar
Onödiggör frekvent avluftning
av radiatorer
Behandlar 41000 liter system

Långsiktigt skydd mot
korrosion och kalkavlagringar
Onödiggör frekvent avluftning
av radiatorer
Behandlar 2000 liter system

LEAK SEALER F4
RSK nr: 624 69 63

205 liter

Rengöringsmedel som avlägsnar
slam, avlagringar och partiklar
Förbättrar värmeeffekten
Behandlar 41000 liter system

Se
instruktionsvideor
på

PROTECTOR F1
HVAC
RSK nr: 624 69 81

RSK nr: 620 23 97

500 ml

Stoppar små läckage, < Ø 1mm
Idealisk för att minska tryckfall
i slutna system
Behandlar 100 liter system

LEAK SEALER F4
EXPRESS
RSK nr: 624 69 66

280 ml

Stoppar små läckage, < Ø 1mm
Idealisk för att minska tryckfall
i slutna system
Mycket enkelt att använda
Behandlar 100 liter system
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VATTENBEHANDLINGSPRODUKTER

ENERGY SAVER F6
RSK nr: 620 23 98

Förbättrar värmeöverföringen
Förbättrar systemets effektivitet
Kan tillsättas permanent
Kompatibel med alla metaller
och material
Behandlar 100 liter system

RSK nr: 624 69 75

2 kg
30 kg

Kraftfullt kalkborttagningsmedel
Lämpligt för alla typer av installationer

POWERFLUSHING
CLEANER F5
RSK nr: 621 23 11

SYSTEM CLEANER
DS40
500 ml

Universal biocid som
förhindrar bakteriell förorening
Lämplig för golvvärmesytem
En flaska behandlar 200 liter system

DS-3 LIMESCALE
REMOVER
RSK nr: 624 69 79
RSK nr: 624 69 80

BIOCID AF10

500 ml

1 liter

Rengöringsmedel som avlägsnar
slam, avlagringar och partiklar.
Förbättrar värmeeffekten
Lämplig för användning med Fernox
Powerflow Flushing MKIII spolpump
Behandlar 100 liter system

HP FILL
RSK nr: 624 69 93
RSK nr: 624 69 94

1 liter
10 liter

INHIBITOR FC1
20 liter

Långsiktig skydd mot korrosion och
kalkavlagringar i kommersiella
värme- och kylsystem.
Bibehåller systemets effektivitet och
förlämger dess livslängd.
Späds ut till ca 1%.

LP STEROX
RSK nr: 624 69 76
Effektiv mot legionella
och pseudomonas
Penetrerar och tar bort biofilm

4

1,9 kg

Kraftfullt avkalkningsmedel och
slamborttagning
Eliminerar pannbuller
Späds ut till ca 2%

HP CLEANER

Skyddar mot bakterie- och svamptillväxt i jordvärmesystem
En liter behandlar upp till 600
löpmeter 40mm rör

RSK nr: 621 23 12

RSK nr: 624 69 73

1 liter

RSK nr: 624 69 95 1 liter
RSK nr: 624 69 96 10 liter
Rengör och desinficerar slutna
jordvärmesystem
En liter behandlar upp till 600
löpmeter 40mm rör

SYSTEM
NEUTRALISER
RSK nr: 624 69 74

2.0 kg

Neutraliserar vattensystem efter
användning av DS-40 System Cleaner
Friflytande pulver för enkel
användning vid genomspolning

FILTER FLUID+
PROTECTOR
RSK-nr: 621 23 16

500 ml

inhibitor med dispergeringsmedel som
underlättar borttagning av rost, smuts
och avlagringar till TF1 Total Filter.
Förhindrar korrosion- och slambildning.
Förbättrar systemets effektivitet och
förlängar dess livslängd.
Behandlar 100 liter system.

CLEANER FC3
RSK nr: 621 23 13

20 liter

Rengöringsmedel som avlägsnar
slam, avlagringar och partiklar i
kommersiella värme- och kylsystem
Förbättrar värmeeffekten
Späds ut till ca 1%.

FILTER FLUID+
INHIBITOR FC1
RSK nr: 621 23 14

20 liter

inhibitor med dispergeringsmedel som
underlättar borttagning av rost, smuts
och avlagringar till TF1 Delta Filter.
Förhindrar korrosion- och slambildning.
Förbättrar systemets effektivitet och
förlängar dess livslängd.
Späds ut till ca 1%.
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TILLBEHÖR

POWERFLOW
FLUSHING PUMP MKIII

TDS METER

POWERFLOW
PUMP HEAD ADAPTER

RSK nr: 624 69 84

RSK nr: 624 69 83

RSK nr: 624 69 86

För enkel mätning på plats av totalt
upplösta ämnen efter behandling av
system och vattenrör
Idealisk för användning vid spolning

1100W kraftfull syrafast spolpump
För effektiv borttagning av korrosionspartiklar, slam och avlagringar
Lämplig för att tillsätta Fernox
produkter i system

För enkel anslutning av spolpumpar
till värmesystem via cirkulationspumpen

TOTAL FILTER TF1
RSK nr: 624 69 97
RSK nr: 624 69 98

22 mm
28 mm

Avlägsnar och hindrar magnetiska
och omagnetiska föroreningar
Snabb att montera och lätt att rengöra
Ventiler och Filter Fluid+ Protector ingår

TOTAL FILTER TF1
RSK nr: 621 23 04
RSK nr: 621 23 05

G20
G25

Avlägsnar och hindrar magnetiska
och omagnetiska föroreningar
Snabb att montera och lätt att rengöra
Ventiler och Filter Fluid+ Protector ingår

TOTAL FILTER TF1
RSK nr: 621 23 06
RSK nr: 621 23 07

22 mm
28 mm

Avlägsnar och hindrar magnetiska
och omagnetiska föroreningar
Snabb att montera och lätt att rengöra
Ventiler och Filter Fluid+ Protector ingår

TF1 FLUSHING
ADAPTER
RSK nr: 620 24 02
Förenklar anslutning av spolpump
till centralvärme via Total
Filter TF1

POWERFLUSHING
FILTER
RSK nr: 624 69 39
Avlägsnar och hindrar rost och magnetiska föroreningar
Skyddar pannan under spolning
Bypass gör att magneten kan inspekteras
utan att störa spolningen
Arbetstemperatur upp till 85° C
Kompatibel med alla Fernox Cleaner och
Protector produkter
Lätt att rengöra, lätt att använda.

TOTAL FILTER TF1
INSTALLATIONSPAKET
RSK nr: 621 23 08
RSK-nr: 621 23 09

22 mm
28 mm

Innehåller:
1 x TF1 Total Filter
1 x Cleaner F5 Express
1 x Protector F1 Express
En komplett lösning för rengöring och
skydd. Ventiler ingår.

TOTAL FILTER TF1
KOMPAKT
RSK nr: 620 24 00
RSK nr: 620 24 01

22 mm
28 mm

Avlägsnar och hindrar magnetiska
och omagnetiska föroreningar
Snabb att montera och lätt att rengöra
Kompakt utförande

TF1 DELTA FILTER
RSK nr: 621 23 15

G50

Ett högpresterande filter med magnetiska och hydrosykloniska funktioner.
Avlägsnar och hindrar magnetiska och
omagnetiska föroreningar.
Max. flöde: 200 l/min.
Ventiler ingår.
5
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TILLBEHÖR

RENEWABLE TECHNOLOGY HEALTH CHECK

PROTECTOR
TEST KIT

WATER TEST KIT

REFRACTOMETER

RSK nr: 624 69 71

RSK nr: 624 69 70

RSK nr: 624 69 69

RSK nr: 624 69 72

Identifierar brister i solvärme-, luftoch jordvärmepumpsystem
Alla väsentliga vatten parametrar
testas

Snabb fältanalys av vattnet i
centralvärmesystemet
Enkla färgdiagram för mätning
av koncentrationer

Ger snabb fältanalys på koncentrationen av alla Fernox Protector produkter.
Satsen innehåller tillräckligt med
reagens för 25 systemkontroller

Testinstrument för frostskydd
Justerbart okular

LP STEROX TEST
STRIPS

INJECTOR

SOLAR FLOW
PUMP

MAXMAG

RSK nr: 624 69 77

RSK nr: 624 69 85

RSK nr: 621 23 10

RSK nr: 620 23 95

För användning med LP Sterox
50 remsor per flaska

Ger snabb tillsättning av alla
Fernox behandlingar
Kapacitet 5 liter

Ett effektivt sätt att lösgöra slam och
magnetit i radiatorer.
Förbättrar värmeeffekten.

För påfyllning, rensning och spolning
av solvärmesystem.
Lätt, kompakt och robust.

PRODUKTER FÖR VÄRMEÖVERFÖRING

Se instruktionsvideor på

HP-5c
RSK nr: 624 69 88

HP-15c

HP-15
10 liter

Ger frostskydd från -4°C till -14°C
Innehåller Protector F1 och Biocid AF10
Lämplig för luft-, jordvärmepumpar och
golvvärme

RSK nr: 624 69 90

25 liter

Ger frostskydd till -15°C
Innehåller Protector F1 och Biocid AF10
Lämplig för luft- och jordvärmepumpar

RSK nr: 624 69 92

HP-15
-15°C
HP-15c

50%
-34°C

40%
-22°C

33%
-14°C

30%
-14°C

20%
-9°C

10%
-4°C

HP-5c
6

Koncentration
Frostskydd

HP-5
-5°C
HP-5c

HP-15c
Koncentration
Frostskydd

25 liter

Ger frostskydd från -14°C ner till -34°C
Innehåller Protector F1 och Biocid AF10
Lämplig för luft- och jordvärmepumpar
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SOLAR VÄRMEÖVERFÖRINGSMEDIA ETC.

SOLAR S1
RSK nr: 620 21 96
RSK nr: 620 21 97
RSK nr: 620 21 98

SOLAR ZERO+
10 liter
20 liter
25 liter

Frostskyddsmedel/hämmare utformat för
höga temperaturer och solvärmesystem
Ger frostskydd till -28°C

RSK nr: 620 21 99

25 liter

Idealisk för solsystem som inte
kräver frostskydd
Solenergivätska, klar att använda

SOLAR ZERO+C
RSK nr: 620 22 00

500 ml

Idealisk för solsystem som inte
kräver frostskydd
Koncentrerad solenergivätska

SOLAR CLEANER
RSK nr: 620 22 01

500 ml

Koncentrerad universalrengöring för
solvärmesystem
En 500ml flaska behandlar 25 liter
system vatten

SOLAR S1
RSK nr: 620 40 98
RSK nr: 620 40 99

5 liter
10 liter

Frostskyddsmedel/hämmare utformat för
höga temperaturer och solvärmesystem
Ger frostskydd til -28°C.

FRÅGOR & SVAR
Är alla Fernox Protectors lämpade för användning med aluminium?
Ja, alla Fernox Protector produkter (F-serien) är framtaget för användning med alla metaller, inklusive aluminium, rostfritt stål, gjutjärn och
material som vanligen används i centralvärmesystem som t.ex. plaströr. Behandla bara enligt anvisningarna.
Hur mycket Fernox behöver jag?
En flaska (0,5 liter) eller aerosol är avsedd att behandla ett 100 liters system (upp till 10 enkla radiatorer). Tumregeln är att använda hela enheten för att dosera rätt. Det finns ingen skadlig inverkan vid en överdosering, men en underdosering kan leda till ett minskat skydd.
Var kan jag hitta Fernox produkter?
Som fastighetsägare, kontakta din rörinstallatör. Installatören erhåller detta från sin grossist.
Hur beräknar jag volymen vatten i mitt system?
Normalt rekommenderar vi att Fernox vattenbehandlingsprodukter doseras 1 flaska (0,5 liter) / aerosol till 100 liter systemvatten, vilket motsvarar ca 10 enkla radiatorer. Räkna dina radiatorer och dosera rätt antal produkter, dvs. 20 enkla radiatorer kräver 2 flaskor 500 ml eller 2 Express aerosoler. Se anvisningar på de enskilda produkterna. Om du är osäker, ring oss på 040-96 43 00.
Ert telefonnummer står på min panna, kan ni fixa det?
Fernox är en tillverkare av produkter för vattenbehandling. Eventuella problem med din panna, hänvisar vi till pannans tillverkare eller underhållsleverantör.
Är Fernox Leak Sealer F4 kompatibel med Fernox Protector F1?
Samtliga Fernox produkter är utformade till att vara kompatibla och användas tillsammans med varandra. Som med alla kemikalier, bör
försiktighet iakttas om de används tillsammans med andra preparat/kemikalier.
Kan Fernox Leak Sealer F4 används i plaströr? Ja, Fernox Leak Sealer F4 fungerar utmärkt på både metall- och plaströr.
Kan Fernox Leak Sealer F4 användas i kondenserande pannor?
Ja, Fernox Leak Sealer F4 är säker och effektiv att använda på alla märken av kondenserande pannor. Produkten är ett beprövat och säkert
sätt att täta små läckor och smådropp i ett värmesystem.
Varför behöver jag en kraftspolning (Power Flush)?
Kraftspolning är ett snabbt och effektivt sätt att ta bort slam och skräp från nya och befintliga system för att återställa eller behålla energieffektiviteten i ett värmesystem. Proceduren / tiden det tar att kraftspola varierar beroende på storlek och tillstånd i systemet. Det rekommenderas att kraftspola innan du installerar en ny värmekälla för att skydda systemet, förlänga livslängden och behålla värmekällans
verkningsgrad.
Vilket material är TF1 gjord av? En speciell typ av glasfiberarmerad nylon.
7
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FRÅGOR & SVAR
Kan jag använda Fernox Total Filter TF1 på 28mm rör?
TF1 ger ett extra skydd i systemet. Fernox Total Filter TF1 är ett ogenomskinligt, unikt dubbelverkande hydrocyklon magnetitfilter för 22 mm
och 28 rör mm.
Kan Fernox Totalt Filter TF1 monteras vertikalt eller horisontellt?
Fernox TF1 är avsedd för att monteras antingen vertikalt eller horisontellt, och alla kopplingar levereras med produkten.
Är Fernox Protector/Cleaner/Boiler Noise Silencer/Leak Sealer lämpliga för användning i system med plaströr?
Ja, alla Fernox produkter är utvecklade för användning tillsammans med plaströr.
Kan jag använda Fernox Boiler Noise Silencer F2 eller Fernox Leak Sealer F4 i mitt system, även om det tidigare har behandlats med en annan
inhibitor?
Fernox Boiler Noise Silencer F2 har ingen skadlig inverkan på pannan eller värmen. Produkten minskar pannbuller i system som inte har blivit
korrekt behandlat. För bästa resultat rekommenderar vi att systemet är ordentligt rengjort och behandlat med Fernox produkter, men under
tiden kan du tryggt använda Fernox Boiler Noise Silencer F2 för att lindra bullerproblemet. Samma riktlinjer gäller för användning av Fernox
Leak Sealer F4.
Min kombi panna håller på att förlora trycket, vad kan jag göra?
Fernox Leak Sealer F4 är framtagen för att täta små läckor och smådropp i vattenburna system som orsakar tryckfall i systemet. Ihållande
problem behöver professionell hjälp och vi rekommenderar att du kontaktar din installatör.
Min panna är bullrig, vad ska jag använda för att rengöra den?
Börja med en grundlig rengöring av hela systemet med Fernox Cleaner F3/F5. Man kan också utföra en rengöring av panna/tank/radiator med
Fernox DS-40 System Cleaner följt av en grundlig rengöring av hela systemet med Fernox Cleaner F3. Behandla till slut med Protector F1 och
tillsammans med Boiler Noise Silencer F2.
När jag rensar värmesystemet, kan jag tömma innehållet i min gräsmatta/trädgård?
Nej! Även om Fernox Protector produkter inte är farliga, kan vissa andra produkter ha en annan status. Det är olagligt att hälla avloppsvatten
från ett värmesystem i grundvattnet, eftersom detta kan förorena vattendrag/åar/bäckar. Det kommer sannolikt att skada dina växter. Du bör
alltid tömma till avloppet.
Hur mycket Fernox Protector behöver jag för ett system med tio radiatorer?
Fernox Protector 500 ml eller 265 ml aerosol behandlar 100 liter system med tio enkla radiatorer. Om du har dubbla radiatorer bör du räkna
det som två radiatorer vid beräkning av den mängd inhibitor som krävs. Om den beräknade dosen är mellan förpackningsstorlekarna, dosera
uppåt. Detta kommer inte att skada ditt system.
Kan jag överdosera Protector?
Nej! Överdosering är inte skadligt och det är viktigt att se till att tillräcklig mängd Protector finns i systemet. Protector Testkit och Water Test
Kit är framtagna för att testa Protector koncentration.
Kan Fernox Leak Sealer används i kombi pannor?
Ja, alla Fernox Leak Sealer F4 är säkra att använda i kombipannor och andra pannor med lågt vatteninnehåll. De kommer inte att blockera
ventiler eller luftventiler. Vi rekommenderar Fernox Leak Sealer F4 Express för alla trycksatta system eftersom de enkelt kan tillsättas via en
radiator på några minuter, utan att behöva tömma ut något vatten.
Vad orsakar knackande ljud i värmepannor?
Knackningar, ljud är resultatet av lokal kokning av vattnet. Detta inträffar när insidan av pannan är för varm på grund av kalkavlagringar och
andra avlagringar. Alla system äldre än fem år kan vara utsatta för buller och nya pannor i gamla system är särskilt utsatta. Vi rekommenderar
att du rengör pannan och systemet med Fernox Cleaner, eller tillsätt Fernox Express Boiler Noise Silencer F2 i systemet som en tillfällig
åtgärd.
Finns det några produkter för att bli av med luft?
Luft i radiatorer kan bildas antingen genom ett systemfel som orsakas av luft som sugs in i systemet, eller genom korrosion som inte genererar
luft, men vätgas. Baksug är ett konstruktionsfel som bör åtgärdas genom att förbättra systemets utformning och det kan inte lösas genom behandling. Problem med vätgas kan lätt åtgärdas genom en rengöring med Fernox Cleaner F3 eller F5 Express och genom att tillsätta Protector
F1 efter rengöring.
Är Fernox "produkter kompatibla med plaströr och push-fit kopplingar?
Ja, alla Fernox’ produkter är säkra att använda med plaströr och push-fit kopplingar från ledande leverantörer.
Innehåller Fernox mineralolja? Fernox Protectors och rengöringsmedel innehåller inte mineralolja.
Måste Fernox Cleaner spolas ut ur systemet?
Cleaner bör cirkulera i systemet i minst en timme för nya system, eller upp till en vecka för befintliga system och därefter spolas systemet noggrant innan du tillsätter Fernox Protector F1.
Vilka är fördelarna med att använda Total Filter TF1?
TF1 fångar upp korrosion, avlagringar och installationsrester och hindrar dem från att cirkulera runt i systemet och upprätthåller därmed systemets effektivitet och undviker nackdelarna med driftstopp och kostnader för större reparationer eller ersättning.
Vad är Total Filter TF1?
Fernox Total Filter TF1 är ett unikt in-line-filter som kombinerar hydrocyklon effekt med en specialkonstruerad magnet, för att ta bort både
magnetiska och icke-magnetiska föroreningar från systemvattnet och bevara dem i filtret.
Är Total Filter TF1 kompatibel med alla kemiska vattenbehandlings produkter?
TF1 är inte bara kompatibel med alla Fernox produkterna utan fungerar också som en perfekt doseringsplats för alla Fernox "F”-produkter.
Vad är effektiviteten av TF1 vid den första passagen?
97% effektivitet vid första passering.
Vad gör effektiviteten hos TF1 vid första passeringen bättre än konventionella enheter?
Flödesdynamiken hos TF1 gör så att de magnetiska partiklarna passerar närmare magneten och därför utför magneten ett mindre arbete för
att locka och samla dem. Med konventionell teknik, arbetar magneten mot centrifugalkraften och drar partiklarna mot mitten, så att magneten
måste arbeta hårdare.

8
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Varför behövs ett filter när en korrekt rengöring och inhibitorbehandling har slutförts i ett system? Är det bara en indikation på ett misslyckat
jobb?
Rengöring av värme- och kylsystem är alltid mindre än 100% perfekt i praktiken! Ju äldre system desto mer slam måste sannolikt avlägsnas
vid rengöring, men det paradoxala är att på äldre system, måste du även rengöra mer noggrant på grund av risken för läckage. Detta innebär
att mindre aggressiva rengöringsmedel måste användas, och även med Powerflushing kanske endast 80% av föroreningarna avlägsnas. Du
kan ta bort 100% av förorening med syra-baserad rengöring, men med risk för läckage och efterföljande skador på egendom, samt eventuella
kostnader för att ersätta läckande radiatorer. Mängden syra (Fernox DS-40) är också direkt relaterad till mängden slam. Det kan kräva fem
förpackningar eller mer DS-40 för att rena ett gammalt system till 100%, en betydande kostnad i kemikalier och extra arbetskraft = fem spolningar. Sedan finns även en bedömning av kostnadseffektiviteten. Vi vet att spolning är en arbetsintensiv process. Därför är det viktigt att titta
på rengöring och spolning som en riskhanteringsprocess, inte ett medel för att sätta systemet i absolut perfekt skick. Ju mer föroreningar du
tar ut, desto effektivare system (15% ökning i effektivitet från experimentella bevis) och mindre risk för driftstopp. En bra rengöring plus ett
filter är mer kostnadseffektivt än många rensningar för att uppnå att 100% av slammet avlägsnas.
Syftet med filtret är därför att ge extra skydd till systemet (speciellt för värmekällan, pumpen och motoriserade ventiler) för alla kvarvarande
föroreningar som är lösa och rörliga i systemet. Ändringar av systemet vid tidpunkten för rengöringen, såsom installation av en ny värmekälla
eller en pump, TRV, etc. kan ändra flödesmönstret inom kretsen och detta kan resultera i en omfördelning av de kvarvarande resterna. Dessutom har det visat sig att det finns en tendens av föroreningar i vattnet omedelbart efter rengöring och även detta kommer att samlas upp av
filtret. Tunna filmer av föroreningar kan försämra plaströret efter rengöring - så kallade "teblad'' - och förorsaka stopp. För att bedöma om
rengöringen är väl utförd, kontrollera filtret regelbundet. Under den första månaden kommer det att behövas göras oftare, men detta bör
minska avsevärt efter 3 månader. Om en högre mängd föroreningar fortfarande fångas upp av filtret, låt oss säga 6-12 månader efter rening,
så är detta uppenbart inte tillfredsställande och det skulle tyda på att ytterligare en rening är nödvändig.
Vilket rör storlek passar TF1 till?
TF1 finns i två utföranden, för 22 mm och 28 rör mm.
Hur lätt är det att installera Total Filter TF1?
TF1 är enkelt, snabbt och intuitivt att installera. TF1 passar befintliga rördragningar utan att behöva göra ändringar på rörledningen eller
använda adaptrar.
Hur mycket filtrerad smuts kommer TF1 att samla upp?
I överkant av 400 g slam (beroende på typ av slam).
Påverkar TF1 flödet när filtret är fullt?
Nej.
Kan TF1 användas tillsammans med värmepannor från alla leverantörer?
TF1 är utformad för att fungera med alla typer av pannor och värmesystem.
Kan ett system spolas med ett TF1 monterat?
Ja, TF1 kan användas som en anslutningspunkt för Power Flow MKIII. Bara stäng av ventilerna och ta bort TF1. Montera TF1 Flushing Adapter
och spola i ventilerna. Power Flushing filtret är av Fernox en rekommenderad magnetisk rengöringsanordning.
Är TF1 förenligt med kondenserande pannor med inbyggda pumpar? Ja.
Kan jag fästa magneten för att förhindra att den avlägsnas?
Ja, ganska enkelt, håll magneten på plats genom att dra en säkerhetstråd på en av de 4 tapparna på magnetens topp och genom hålet sidan
om, dra sedan åt.
Kan ett TF1 monteras vertikalt och horisontellt?
Ja, TF1 kan monteras både vertikalt och horisontellt.
I vilken flödesriktning kan TF1 installeras?
TF1 kan installeras i alla flödesriktningar. TF1 levereras klar för installation i ett vertikalt rör-system med flödesriktning uppåt, men kan även
monteras i horisontellt rör med flöde från vänster till höger och höger till vänster eller vertikalt rör med flöde nedåt.
Kommer TF1 magnetfält påverka en pacemaker? Försiktighet bör iakttas vid hantering med TF1 om installatören har en pacemaker.
Hur stor är en TF1? TF1 är ca 300 mm x 100 mm.
Hur länge håller ett TF1? TF1 är ett engångsköp som är konstruerad för att hålla värmesystemets hela livslängd.
Vad är styrkan hos magneten som används i TF1? 9000 Gauss.
Vad är max temperaturen på magneten i TF1?
Magnetism minskar med temperaturen, därför klarar magneten i TF1 betydligt högre arbetstemperaturer (upp till 150°C) än en genomsnittlig
temperatur i ett centralvärmesystem (vid 80°C).
Hur lång är garantitiden på TF1? Två år.
Hur lätt är det att rengöra TF1? TF1 kan rengöras i löpet av sekunder, magneten är lätt att bort och enheten är lätt att tömma.
Hur mycket bränsle/energi kan sparas genom att använda TF1?
TF1 tar bort magnetit och slam i ett värmesystem, vilket minskar risken för avlagringar i värmeväxlaren. Det är elimineringen av partiklar som
blockerar rören och komponenter som säkerställer att effektiviteten på pannan upprätthålls, vilket håller ner bränslekostnaderna.
Hur ofta bör TF1 rengöras? Årligen.
Måste man använda skyddsutrustning vid rengöring av TF1?
TF1 har fördelen av "no touch" rengöring, men efter praxis för god hälsa och säkerhet, rekommenderar Fernox vattentäta handskar vid
rengöring av TF1.
Hur många kg DS-40 System Cleaner behöver jag för 2% lösning i en 100 liter system?
Eftersom 1 liter vatten väger 1 kg, ger 2 kg DS-40 System Cleaner per 100 liter systemvolym en 2% lösning.
När jag använder Fernox Boiler Noise Silencer F2 , behöver jag även använda Protector?
Ja, Boiler Noise Silencer F2 är utformad att användas tillsammans med alla Fernox-produkter. Den kan lämnas kvar permanent i systemet tillsammans med Protector och ersätts samtidigt som Protector.
Kan jag använda Fernox Protector på gamla system? Fernox Protector kan användas på system i alla åldrar. Men det är fördelaktigt att
rengöra systemet med en Fernox Cleaner innan du tillsätter Fernox Protector för att förhindra kontaminering.
9
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METODEBESKRIVELSER

"OWJTOJOHGÚSLSBGUTQPMOJOHBWOZBPDICFGJOUMJHB
QSJWBUBWÊSNFTZTUFN
Med Fernox Powerflow 'MVTIJOHMachine MKIII
InMFEOJOH
%FOOBBOWJTOJOHÊSTLSJWFOTPNFOHVJEFGÚS
SFOHÚSJOHBWCFGJOUMJHBQSJWBUBDFOUSBMWÊSNFTZTUFN
NFEFO'FSOPY1PXFSGMPX'MVTIJOH.BDIJOF.,***
UJMMTBNNBOTNFE'FSOPY$MFBOFSQSPEVLUFS4ZTUFNFUT
SFOIFULPOUSPMMFSBTNFEFO'FSOPY5%4NÊUBSF
Fernox / CJNCFSJP4WFSJHFLBOJOUFLPNNFOUFSB
TZTUFNSFOHÚSJOHTPNVUGÚSTNFELFNJLBMJFSGSÌOBOESB
UJMMWFSLBSF FMMFSOPHHSBOOIFUFOUJMBMUFSOBUJW
UFTUVUSVTUOJOHGÚSSFOHÚSJOH

BytFBWWÊSNFLÊMMB
*EFGBMMEÊSWÊSNFLÊMMBOCFIÚWFSVQQHSBEFSBT NFOEÊS
CFGJOUMJHWÊSNFLÊMMBGPSUGBSBOEFÊSJCSVL SFLPNNFOEFSBS
'FSOPYBUUEFUVUGÚSTFOSFOTQPMOJOHJOOBOWÊSNFLÊMMBO
FSTÊUUT0NEFOCFGJOUMJHBQBOOBOÊSEFGFLUFKJCSVL CÚS
EFOFSTÊUUBTJOOBOSFOTQPMOJOHFOVUGÚST0NEFUÊS
OÚEWÊOEJHUBUUVUGÚSBTQPMOJOHJFOOZWÊSNFLÊMMBCÚSFUU
'FSOPY1PXFSGMVTIJOHGJMUFSBOWÊOEBT%FUUBLPNNFSBUU
TLZEEBEFOOZBWÊSNFLÊMMBOHFOPNBUUTBNMBVQQ
NBHOFUJUJOOBOEFODJSLVMFSBSJOJTZTUFNFU

t Fernox Powerflushing Cleaner F5 1 Liter
t Fernox DS40 System Cleaner
'FSOPY$MFBOFSQSPEVLUFSÊSMÊNQMJHBBUUBOWÊOEBGÚSF
JHÌOHLÚSOJOHBWOZBTZTUFNPDIGÚSSFOHÚSJOHBW
CFGJOUMJHBTZTUFNGÚSBUUÌUFSTUÊMMBFGGFLUJWJUFUFOJ
DFOUSBMWÊSNFTZTUFN
Fernox Cleaner F3 500ml
(FSFONJMESFOHÚSJOHPDIÊSMÊNQMJHGÚSBOWÊOEOJOHJ
EFGMFTUBGBMMEÊSTZTUFNFUÊSLSBGUJHUOFETNVUTBUFMMFS
GÚSLBMLBU$MFBOFS'LBOBOWÊOEBTGÚSFJHÌOHLÚSOJOHBW
OZBTZTUFNFMMFSFGUFSSFQBSBUJPOFSGÚSBUUSFOHÚSB
TZTUFNFUQÌGMVTTSFTUFSTPNLBOPSTBLBGFMQÌQVNQFMMFS
WÊSNFLÊMMB FMMFSTLBEBSÚSMFEOJOHBSOBQÌHSVOEBW
FSPTJPOPDILPSSPTJPO
Fernox Cleaner F5 280ml
$MFBOFS'ÊSFO&YQSFTTQSPEVLUTPNLBO
EPTFSBTJFUUTZTUFNQÌTFLVOEFS

5JMMTUÌOEFUIPTEFUCFGJOUMJHBTZTUFNFU
%FUÊSWJLUJHUBUUOPUFSBBUULSBGUTQPMOJOHFOJOUFÊSMÊNQMJH
JBMMBCFGJOUMJHBWÊSNFTZTUFN
'ÚSTJLUJHIFUNÌTUFWJTBTNPUÊMESFJOTUBMMBUJPOFS TÊSTLJMUPN
EFUUJEJHBSFIBSVQQUÊDLUTLPSSPTJPOJSBEJBUPSFSPDI
SÚSTZTUFN
3FOTQPMOJOHLBOQÌTLZOEBMÊDLBHFJSBEJBUPSFS
EÊSLPSSPTJPOIBSHKPSUBUUEFUÌUFSTUÌSPUJMMSÊDLMJHNÊOHEBW
SFONFUBMM
*OTUBMMBUÚSFONÌTUFBMMUJETFUJMMBUULVOEFOLÊOOFSUJMMSJTLFO
GÚSMÊDLBHFJÊMESFPDIFMMFSLPSSPEFSBEFTZTUFNTPNFO
GÚMKEBWSFOTQPMOJOHFO
'FSOPY$JNCFSJP4WFSJHFLBOJOUFUBBOTWBSGÚSTLBEPSQÌ
ÊMESFPDIFMMFSLPSSPEFSBEFTZTUFNUJMMGÚMKEBW
LSBGUTQPMOJOHFOFMMFSBOTWBSGÚSGFMBLUJHBOWÊOEOJOHBW
'FSOPYQSPEVLUFSJEFFOTLJMEBWÊSNFTZTUFNFO

7BMBWSFOHÚSJOHTQSPEVLU
'FSOPYIBSGZSBSFOHÚSJOHTQSPEVLUFSTPNÊSMÊNQMJHBGÚS
BOWÊOEOJOHVOEFSLSBGUTQPMOJOHFO
t
t
1/4
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Fernox Cleaner F3 500ml
Fernox Cleaner F5 280ml Express

Fernox DS40 System Cleaner
%44ZTUFNÊSGSBNUBHFOTQFDJFMMUGÚSBOWÊOEOJOH
UJMMTBNNBOTNFE1PXFSGMPX.BDIJOF.,***
%FOOBQSPEVLUÊSFUUDJUSPOTZSBCBTFSBUGSJGMZUBOEFQVMWFS
%4LBOBOWÊOEBTUJMMFOTLJMESFOHÚSJOHBWQBOOPS 
UBOLBSPDISBEJBUPSFS
1SPEVLUFOÊSGSBNUBHFOGÚSBOWÊOEOJOHUJMMTBNNBOTNFE
'FSOPY4ZTUFN/FVUSBMJTFSGÚSBUUTÊLFSTUÊMMBUJMMTUÌOEFUIPT
TZTUFNFUPDIGÚSBUUTÊLFSTUÊMMBBUUJOUFTZSBOTMÊQQTVUJ
BWMPQQFU
'FSOPYSFLPNNFOEFSBSJOUFBUU'FSOPY%44ZTUFN
$MFBOFSBOWÊOETQÌWÊSNFTZTUFNTPNÊSNFSÊOÌS
HBNMB
'FSOPY1PXFSGMVTIJOH$MFBOFS'CÚSBOWÊOEBTTPNFUU
BMUFSOBUJW
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"OWJTOJOHGÚSLSBGUTQPMOJOHBWOZBPDI
CFGJOUMJHBQSJWBUBDFOUSBMWÊSNFTZTUFN
,SBGUTQPMOJOHNFE'FSOPY1PXFSGMPX
'MVTIJOH.BDIJOF.,***

11.

4FUJMMBUUCÌEFUÚNOJOHTTMBOHFOPDI
CSÊEEBWMPQQTTMBOHFOUÚNNFSUJMMFOQVOLUTPNÊSMÊHSF
ÊOUÚNOJOHTWFOUJMFOQÌ1PXFSGMPX'MVTIJOH.BDIJOF
.,***0NEFUUBJOUFHÚST IJOESBTUÚNOJOHTWBUUOFUGSÌO
BUUOÌVUMPQQFU%FUUBLBOSFTVMUFSBJBUUUBOLFOQÌ
1PXFSGMPXÚWFSTWÊNNBT0NEFUCFIÚWT LBOQVNQFO
IÚKBTVQQGÚSBUUÚLBGBMMFUJEFTTBTMBOHBS4ÊLFSTUÊMMBUU
TQPMQVNQFOTUÌSTUBEJHUPDITUBCJMU

12.

4UÊOHBWDJSLVMBUJPOTQVNQFOPDI PN'FSOPY
1PXFSGMPX1VNQ)FBE"EBQUFSGJOOT BWMÊHTOB
QVNQNPUPSOPDIBOTMVUBEBQUFSOUJMMQVNQIVTFU
"MUFSOBUJWUBWMÊHTOBDJSLVMBUJPOTQVNQFOPDIBOTMVUEFO
BEBQUFSTPNGÚMKFSNFE'FSOPY1PXFSGMPX'MVTIJOH
.BDIJOF.,***QÌQVNQFOTBOTMVUOJOHBS"OTMVU
QVNQIVTBEBQUFSO FMMFSBEBQUFSEFMFOUJMMEFHVMB
UJMMPQQSFUVSTMBOHBSOB*LPNCJOBUJPOTQBOOPSEÊS
QVNQIVTBEBQUFSOJOUFLBOBOTMVUBT NPOUFSB
UJMMPQQSFUVSTMBOHBSEJSFLUUJMMTZTUFNFUTIVWVEMFEOJOHBS
QÌUJMMPQQSFUVSFMMFSWJBFOSBEJBUPS
0CTFSWFSBBUULPQQMBWJBFOSBEJBUPSLBONJOTLB
HFOPNTUSÚNOJOHFOPDINJOTLBFGGFLUFOQÌ
SFOTQPMOJOHFO

13.

4UÊOHBWTUSÚNGÚSTÚSKOJOHFOUJMMTZTUFNFUT
DJSLVMBUJPOTQVNQ0NEVÊSPTÊLFSQÌEFUUB UJMMLBMMB
CFIÚSJHFMFLUSJLFS
"OTMVUOÊUTMBEEFOUJMM'FSOPY1PXFSGMPX
'MVTIJOH.BDIJOF.,***TQPMQVNQUJMMFUUKPSEBU
VUUBH

.FEVOEBOUBHGÚSOÌHSBWÊSNFLÊMMPS TFOPUFSJOHBS
VOEFS CÚSEFUHFOPNGÚSBTFOLSBGUTQPMOJOHNFE'FSOPY
1PXFSGMPX.,***TQPMQVNQFGUFSBMMBJOTUBMMBUJPOFSFMMFS
SFQBSBUJPOTBSCFUFO
InledBnde kontroll
'ZMMTZTUFNFU BWMVGUBUPQQVOLUFS QVNQBSPDI
1.
SBEJBUPSFS TMVUOBTZTUFNCÚSGZMMBTUJMMTJUU
OPSNBMBBSCFUTUSZDL 
2.

,POUSPMMFSBPNMÊDLPSGJOOTPDISFQBSFSBPNEFUCFIÚWT

FÚrberedelse av system
4LSVWBBWBMMBFMFLUSJTLBTUÊMMEPOPDITUÊOHBWTZTUFNFU
3.
elektriskU
4.

"OUFDLOBJOTUÊMMOJOHFOQÌWBSKFWFOUJMJOOBOEFÚQQOBT
TÌBUUTZTUFNFULBOÌUFSTUÊMMBTFGUFSTQPMOJOHFO

5.

½QQOBBMMBSBEJBUPSWFOUJMFSGVMMU
PDIUBCPSUUFSNPTUBUIVWVEFOGÚSBUUTÊLFSTUÊMMB
NBYJNBMUGMÚEFHFOPNWFOUJMFO

6.

4UÊMMGÚSEFMOJOHTFMMFS[POWFOUJMFSUJMMNBOVFMM

7.

4KÊMWWFSLBOEFWFOUJMFSCBDLWFOUJMFS PNTÌEBOB
GJOOT TLBIB CZQBTT FMMFSUJMMGÊMMJHUUBTCPSU

14.

*OTUÊMMOJOHPDIBOTMVUOJOHBW1PXFSGMPX'MVTIJOH.BDIJOF.,**M
8.

"OWÊOEBMMUJEMÊNQMJHBTUFNFUPEGÚSBUUTLZEEB
LVOEFOTFHFOEPNGSÌOTLBEBVOEFSBSCFUFNFEWBUUFO

9.

"OTMVUEFOUSBOTQBSFOUBQÌGZMMOBETTMBOHFOUJMM
UBQQWBUUFO BOTMVUEFUSBOTQBSFOUBBWUBQQOJOHT
PDICSÊEEBWMPQQTTMBOHBSOBPDIHVMBUJMMPQQSFUVS
TMBOHBSOBUJMM1PXFSGMPXNFE$BNMPDLLPQQMJOHBSOB
"OTMVU1PXFSGMVTIJOH'JMUFSNFMMBOUJMMPQQSFUVSWFOUJMFO
PDIQÌGZMMOBETTMBOHFO

10.

2/4

4FUJMMBUUBWTUÊOHOJOHTWFOUJMFSOBQÌUJMMPQQPDI
SFUVSTMBOHTBNUBUUQÌGZMMOJOHTUÚNOJOHTWFOUJMFSOB
ÊSJTUÊOHUMÊHFPDIBUUTMBOHÊOEBSOBGÚSBWUBQQOJOH
PDICSÊEEBWMPQQBWTMVUBTJBWMPQQFU

"OWÊOEOJOHBW1PXFSGMPX'MVTIJOH.BDIJOF.,***
15. 4ÊUUQÌWBUUFOUJMMGÚSTFMOPDIGZMMQÌTQPMQVNQFONFMMBO
NBYNJONÊSLFOB
16.

½QQOBUJMMPQQSFUVSWFOUJMFSOBPDIMÌUTQPMQVNQFO
HÌJNJOVUFSNFEBMMBSBEJBUPSWFOUJMFSÚQQOB 
SFWFSTFSBTUSÚNSJLUOJOHFOSFHFMCVOEFU

17.

5ÚNVUTNVUTJHUWBUUFOUJMMBWMPQQFU TBNUJEJHUTPN
EFUGZMMTQÌNFESFOUWBUUFOJTQPMQVNQFOT
WBUUFOUBOLUJMMT5%4NÊUOJOHFOMJHHFSJOPNBW
JOLPNNBOEFUBQQWBUUFO
5%45PUBMMZ%JTTPMWFE4PMJETVQQMÚTUBQBSUJLMBS
5%4NÊUOJOHVUGÚSTNFE'FSOPY5%4.FUFS

XXXDJNGFSOPYTF
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"OWJTOJOHGÚSLSBGUTQPMOJOHBWOZBPDI
CFGJOUMJHBQSJWBUBDFOUSBMWÊSNFTZTUFN
18.

19.

½QQOBBWTUÊOHOJOHTWFOUJMFSOBWJEDJSLVMBUJPOT
QVNQFOPDIUJMMPQQSFUVSBWTUÊOHOJOHTWFOUJMFS
QÌ1PXFSGMPXTQPMQVNQFO4ÊLFSTUÊMMBUU
UÚNOJOHTWFOUJMFOQÌTQPMQVNQFOGÚSCMJSTUÊOHE

20.

4UBSUBTQPMQVNQFO

21.

,POUSPMMFSBWBUUFOOJWÌOJUBOLFOWJECFIPW
NFEUBQQWBUUOFUTQÌGZMMOBETWFOUJM4FUJMMBUU
WÊUTLFOJWÌOJMBHSJOHTUBOLFOMJHHFSNFMMBONJO
PDINBYWBUUFOOJWÌNBSLFSJOHFO

22.

4UBSUBWÊSNFLÊMMBOPDIMÌUWÊSNFTZTUFNFUOÌ
BSCFUTUFNQFSBUVS

23.

-ÌUTQPMQVNQFOHÌJFOUJNNF SFWFSTFSBGMÚEFU
SFHFMCVOEFU*EFOUJGJFSBFWFOUVFMMBLBMMBGMÊDLBSQÌ
SBEJBUPSFSFMMFSTUPQQJOPNEFOOBUJNNF

24.

0NTZTUFNFUIBSFOJOEJSFLUVQQWÊSNEWBSNWBUUFO
CFSFEBSF TUZSGMÚEFUUJMMCFSFEBSFOJUJPNJOVUFS
NFEBOGMÚEFUSFWFSTFSBTSFHFMCVOEFUQFSJPEJTLU
4UZSTFEBOWBUUOFUUJMMCBLBUJMMWÊSNFLSFUTFO

25.

4UÊOHBMMBSBEJBUPSWFOUJMFSVUPNEFOTPNÊS
MÊOHTUCPSUGSÌOTQPMQVNQFO
.

26.

-ÌUTQPMQVNQFOQVNQBHFOPNEFOOBSBEJBUPS
JNJOTUGFNNJOVUFSFMMFSUJMMTFOKÊNOWÊSNFVQQOÌT
ÚWFSIFMBSBEJBUPSZUBO3FWFSTFSBGMÚEFUSFHFMCVOEFU
VOEFSEFOOBQFSJPE3FOJOHTUJEFOLPNNFSBUUWBSJFSB
CFSPFOEFQÌOJWÌOBWQBSUJLMBSPDITMBNJOVUJ
SBEJBUPSO,OBDLBQÌSBEJBUPSONFEFOHVNNJLMVCCB
GÚSBUUMÚTHÚSBQBSUJLMBS

27.

3/4
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'ZMMQÌTZTUFNFUPDIUJMMTÊUU'FSOPY$MFBOFS
FGUFSCFIPWJ1PXFSGMPX'MVTIJOH.BDIJOFWJB
UJMMTÊUUOJOHTÚQQOJOHFO
½QQOBQÌGZMMOBETWFOUJMFOPDIGZMMNFEWBUUFOUJMMDB
IBMWWÊHTNFMMBONBYPDINJONBSLFSJOHQÌUBOLFO
4UÊOHQÌGZMMOBETWFOUJMFO

4UÊOHUJMMPQQSFUVSQÌSBEJBUPSOPDIHÌWJEBSFUJMM
OÊTUBSBEJBUPS½QQOBWFOUJMFSOBPDIVQQSFQB
SFOHÚSJOHFOBWSBEJBUPSO
'PSUTÊUUUJMMTBMMBSBEJBUPSFSÊSSFOHKPSEB/ÊSBMMB
SBEJBUPSFSTQPMBUTJHFOPN ÚQQOBWFOUJMFSOBQÌBMMB
SBEJBUPSFS

5ÚNOJOHBW1PXFSGMPX'MVTIJOH.BDIJOF.,***
28. 4UÊOHBWWÊSNFLÊMMBO
29.

0N'FSOPY%44ZTUFN$MFBOFSIBSBOWÊOUTTLBMM
'FSOPY4ZTUFNOFVUSBMJTFSUJMMTÊUUBTWJBUJMMTÊUUOJOHT
ÚQQOJOHFOPDIDJSLVMFSBJZUUFSMJHBSFGFNNJOVUFS
4ZTUFNFUTWBUUFOLPNNFSBUUBOUBFOHSÚOGÊSH
0NWBUUOFUGPSUGBSBOEFÊSSÚUU UJMMTÊUUNFS'FSOPY
4ZTUFNOFVUSBMJTFS

30.

½QQOBUÚNOJOHTWFOUJMFOQÌTQPMQVNQFOGÚSBUU
UÚNNBVUWBUUOFUJBWMPQQFU

31.

½QQOBLBMMWBUUFOGÚSTÚSKOJOHFOUJMMTQPMQVNQFOPDI
SFHMFSBUJMMGÚSTFMOGÚSBUUTÊLFSTUÊMMBBUUEFUÊSTBNNB
WBUUFONÊOHETPNLPNNFSJOTPNEFUHÌSVU0N
USZDLFUQÌUBQQWBUUOFUÊSMÌHULPNNFSUÚNOJOHT
WFOUJMFOTUÊOHBOÌHPUGÚSBUULPNQFOTFSBEFUMÌHB
USZDLFUQÌUBQQWBUUOFU

32.

5BFUUQSPWQÌUBQQWBUUOFUQÌMÊNQMJHUTUÊMMFPDI
NÊUWBENÊOHEFOBWVQQMÚTUBÊNOFOÊS 5%4 NFE
'FSOPY5%4.FUFS"OUFDLOBWÊSEFUQÌ
'FSOPYGPSNVMÊSFUi1PXFSGMVTIJOHNPOJUPSJOHw

33.

4QPMBTZTUFNFUPDITQPMBVUWBUUOFUJBWMPQQFUUJMMT
WBUUOFUÊSLMBSU4UÊOHBMMBSBEJBUPSWFOUJMFSGÚSVUPN
QÌEFOTJTUBSBEJBUPSOTPNSFOHKPSEFTPDIGPSUTÊUUB
TQPMBVUWBUUOFUJBWMPQQFUUJMMTWBUUOFUÊSLMBSU

34.

5BFUUQSPWQÌVUTUSÚNOJOHTWBUUOFUPDINÊUNFE
'FSOPY5%4.FUFS+ÊNGÚSNÊUOJOHFOGSÌOVUTUSÚN
OJOHTWBUUOFUNFEEFOGÚSFHÌFOEFNÊUOJOHFOGSÌO
UBQQWBUUOFU'PSUTÊUUTQPMOJOHFOPDIQSPWUBHOJOHFO
GSÌOVUTUSÚNOJOHTWBUUOFUUJMMT5%4NÊUOJOHBSOBGSÌO
VUGMÚEFUMJHHFSJOPNQÌUBQQWBUUFOQSPWFU

35.

"OUFDLOB5%4NÊUOJOHFOGSÌOSBEJBUPSOQÌ
'FSOPYGPSNVMÊSFUi1PXFSGMVTIJOHNPOJUPSJOHw

36.

4UÊOHSBEJBUPSO HÌUJMMOÊTUBPDITQPMBUJMMT
5%4WÊSEFUÊSJOPNBWUBQQWBUUOFU"OUFDLOB
5%4WÊSEFUQÌGPSNVMÊSFUi1PXFSGMVTIJOHNPOJUPSJOHw
3BEJBUPSFSOBNÌTUFTQPMBTJPNWÊOEPSEOJOHBW
EFTPNIBSSFOHKPSUT6QQSFQBUJMMTBMMBSBEJBUPSFSIBS
TQPMBUTWBSGÚSTJH
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"OWJTOJOHGÚSLSBGUTQPMOJOHBWOZBPDI
CFGJOUMJHBQSJWBUBDFOUSBMWÊSNFTZTUFN
37.

/ÊSBMMBSBEJBUPSFSÊSSFOHKPSEB BWMFEBMMUGMÚEF
UJMMJOEJSFLUVQQWÊSNEWBSNWBUUFOCFSFEBSF PN
EFUGJOOT TLÚMKUJMMT5%4WÊSEFUJUÚNOJOHTWBUUOFU
MJHHFSJOPNBWUBQQWBUUOFU

38.

½QQOBBMMBSBEJBUPSWFOUJMFSPDIGPSUTÊUUTQPMBUJMMTBUU
UÚNOJOHTWBUUOFUMJHHFSJOPNBWUBQQWBUUOFU

39.

4FUJMMBUUTZTUFNFUIBSSFOHKPSUTPDITQPMBUT
UJMMSÊDLMJHUHFOPNBUUVUGÚSBLMPSJEPDILPQQBS
UFTUNFE'FSOPY8BUFS5FTU,JU

4LZEEPDIJHÌOHLÚSOJOHBWTZTUFNFU
40. &GUFSEFUBUUTZTUFNWBUUOFUIBSCFLSÊGUBUTMJHHB
JOPNBWUBQQWBUUOFU TUÊOHBWUBQQWBUUFO
UJMMGÚSTFMOPDIUBCPSUTQPMQVNQFO4UÊOH
DJSLVMBUJPOTBWTUÊOHOJOHTWFOUJMFSPDILPQQMBCPSU
TQPMQVNQFOGSÌOWÊSNFTZTUFNFU'FSOPY1PXFS
'MVTIJOH'JMUFSLBOSFOHÚSBTGÚSBUULVOOBÌUFS
BOWÊOEBT HFOPNBUUTLÚMKBEFUJSJOOBOEFWBUUFO
41.

4ZTUFNFUCÚSPNFEFMCBSUTLZEEBTHFOPNBUU
UJMMTÊUUB'FSOPY1SPUFDUPS'0NJOTUBMMBUÚSFO
WÊMKFSBUUUJMMTÊUUB1SPUFDUPS'WJBUJMMTÊUUOJOHT
ÚQQOJOHFOQÌTQPMQVNQFO TFUJMMBUU1SPUFDUPS'
ÊSGVMMTUÊOEJHUPDIKÊNOUGÚSEFMBUJTZTUFNFUJOOBO
TQPMQVNQFOLPQQMBTCPSU%FUUBLPNNFSBUUUB
NJOTUNJOVUFS

42.

¯UFSBOTMVUDJSLVMBUJPOTQVNQFOPDILPQQMBJO
TUSÚNGÚSTÚSKOJOHFO5BCPSUBMMBUJMMGÊMMJHBLPQQMJOHBS
PDIFMMFSQSPQQBSPDIÌUFSNPOUFSBWFOUJMFSOB
JTJOBVSTQSVOHMJHBMÊHFO

43.

*OTUBMMFSBVUCZUFTWÊSNFLÊMMBWJECFIPW TFOPUFSJOHBS
QÌVUCZUFBWWÊSNFLÊMMB 

44.

'FSOPY1SPUFDUPS'MFWFSFSBTNFEFUUCFIBOEMJOHT
LMJTUFSNÊSLFGÚSBUUBOHFCFIBOEMJOHTEBUVNPDI
WJMLFOQSPEVLUTPNIBSBOWÊOET%FOOBFUJLFUUCÚS
JGZMMBTPDIGÊTUBTQÌWÊSNFLÊMMBOQÌFOMÊNQMJHQMBUT
GÚSBUUGSBNUJEBPQFSBUÚSFSTLBLVOOBTFOÊSPDI
WJMLFOCFIBOEMJOHTPNHFOPNGÚSUT

4/4

45.

,POUSPMMFSBBUU1SPUFDUPSOJWÌOÊSUJMMSÊDLMJHU NFE
'FSOPY1SPUFDUPS5FTU,JU6OEFSEPTFSJOHBWFO
JOIJCJUPSLBOSFTVMUFSBJFOOFETÊUUOJOHBWTLZEEFU
JWÊSNFTZTUFNFU½WFSEPTFSJOHBWFOJOIJCJUPS
LPNNFSJOUFHFOÌHSBOFHBUJWBFGGFLUFSQÌ
WÊSNFTZTUFNFU0NEFUCFIÚWT UJMMTÊUUNFS
.
'FSOPY1SPUFDUPS'

46.

'FSOPY1SPUFDUPSOJWÌFSCÚSLPOUPMMFSBTÌSMJHFO
%FUUBLBOHÚSBTTPNFOEFMBWFOÌSMJHTFSWJDF
HFOPNBUUBOWÊOEB'FSOPY1SPUFDUPS5FTU,JUFMMFS
4ZTUFN)FBMUI$IFDL

47.

*OTUBMMFSBFUU'FSOPY5PUBMGJMUFS5'GÚS
LPOUJOVFSMJHMÌOHUJETFGGFLU

XXXDJNGFSOPYTF
13

FERNOX produktfolder_SE_FERNOX 23.03.2016 08:42 Side 14

"OWJTOJOHGÚSSFOHÚSJOHPDIGÚSFCZHHBOEFBW
OZBPDICFGJOUMJHBLPNNFSTJFMMBTZTUFN
(FOPNBOWÊOEOJOHBW'FSOPY$MFBOFS)7"$'PDI'FSOPY1SPUFDUPS
)7"$'
5JMMWÊHBHÌOHTTÊUU
1.

*EFOUJGJFSBPDIÌUHÊSEBNFLBOJTLBGFM

5.

2.

5JMMTÊUU'FSOPY)7"$'JFOLPODFOUSBUJPOQÌ
 BWTZTUFNFUTWPMZN WJBFOMÊNQMJHQVOLU
UFYEPTFSJOHTLÊSM 

/ÊSTZTUFNFUÊSLPOUSPMMFSBU UJMMTÊUU'FSOPY)7"$
'JFOEPTQÌ BWTZTUFNFUTWPMZN

6.

&UU4ZTUFN)FBMUI$IFDLQSPWLBOUBTGSÌOTZTUFNFU
PDITLJDLBTUJMM'FSOPY5FLOJTLBBWEFMOJOHGÚSBOBMZT 
GÚSBUULPOUSPMMFSBKÊSOIBMUPDIGÚSBUUTÊLFSTUÊMMBBUU
)7"$'ÊSSÊUUEPTFSBU

7.

&OLPQJBBWSBQQPSUFOLBOWJEBSFCFGPSESBTUJMM
$JNCFSJP4WFSJHF

3.

4.

-ÌUEFUDJSLVMFSBVOEFSOPSNBMBOWÊOEOJOHJ
EBHBSUJMMTEFUVQQOÌUUTFUUUJMMGSFETTUÊMMBOEFGMÚEF
JTZTUFNFU*LSBGUJHUGÚSPSFOBEFTZTUFNLBOEFU
CFIÚWBTFOFYUSBTLÚMKOJOHNFE)7"$'
5BQQBVSTZTUFNFU IFMTUNFEBOEFUÊSWBSNUPDITQPMB
NFELBMMUWBUUFOUJMMTWBUUOFUÊSOÊTUBOLMBSUPDI)7"$
'IBSSFOTBUTVUVSTZTUFNFU
)7"$'LPNNFSOPSNBMUBUUIBGÚSTWVOOJUFGUFSUSF
GVMMTUÊOEJHBTQPMOJOHBS
&O'FSOPY5%4.FUFSLBOBOWÊOEBTGÚSBUUTÊLFSTUÊMMB
BUUEFUVQQMÚTUBTUPGUFUÊSPSEFOUMJHUBWMÊHTOBU
4ZTUFNFULBOCFUSBLUBTTPNPSEFOUMJHUTQPMBUOÊS
WÊSEFUQÌTZTUFNFUTWBUUFOMJHHFSJOPNBW
UBQQWBUUOFUT
4LJMMOBEFSÚWFSJOOFCÊSBUUCFUZEBOEFSFTUFSBW
SFOHÚSJOHTLFNJLBMJFSGPSUGBSBOEFCFGJOOFSTJHJ
TZTUFNFUPDIBUUZUUFSMJHBSFTLÚMKOJOHCFIÚWT
0NEFUJOUFBWMÊHTOBT LPNNFSÌUFSTUÌFOEF
SFOHÚSJOHTNFEFMPSTBLBLPSSPTJPOPDIGÚSIJOESB
SFOJOHTQSPDFTTFO

XXXDJNGFSOPYTF
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"OWJTOJOHGÚSSFOHÚSJOHPDICFIBOEMJOHBW
OZBPDICFGJOUMJHBQSJWBUBTZTUFN
3FOHÚSJOHPDICFIBOEMJOHBWCFGJOUMJHBDFOUSBMWÊSNFTZTUFNNFE
'FSOPY$MFBOFS'PDI'FSOPY1SPUFDUPS'
5JMMWÊHBHÌOHTTÊUU
1.

*EFOUJGJFSBPDIÌUHÊSEBNFLBOJTLBGFM

2.

5ÚNTZTUFNFUTWBUUFOJBWMPQQFUPDIGZMMQÌ
NFEGÊSTLUUBQQWBUUFO
5JMMTÊUU'FSOPY$MFBOFS'FMMFS&YQSFTTJ
SFLPNNFOEFSBEEPT
&OGMBTLB$MFBOFS' MJUFSFMMFS'&YQSFTT
CFIBOEMBSMJUFSTZTUFNFUWBUUFO FMMFSVQQUJMM
FOLFMSBEJBUPSFS

3.

4.

5.

4MÌQÌWÊSNFLÊMMBOPDIMÌU$MFBOFS''DJSLVMFSB
NJOTUFOUJNNFWJEOPSNBMBSCFUTUFNQFSBUVS FMMFS
GÚSFOMÊOHSFQFSJPE NBYEBHBS GÚSFUULSBGUJHU
GÚSPSFOBUTZTUFN
4UÊOHBWBMMBSBEJBUPSFSNFEVOEBOUBHBWEFOTPN
ÊSMÊOHTUCPSU CÚSKBOIÚHTUVQQJCZHHOBEFO PN
NÚKMJHU-ÌUQSPEVLUFODJSLVMFSBHFOPNSBEJBUPSO
UJMMTFGGFLUJWJUFUFOÌSÌUFSTUÊMME
6QQSFQBTUFHJIFMBTZTUFNFUJOLMVTJWF
WÊSNFLÊMMBOPDISÚSMFEOJOHBSOB

6.

4UÊOHBWBMMBSBEJBUPSFSNFEVOEBOUBHBWEFOTPNÊS
MÊOHTUCPSU
½QQOBEPTFSJOHTQVOLUFOUJMMTÊUUTBNUJEJHU
GÊSTLWBUUFOWJBQÌGZMMOBETFYQBOTJPOTLÊSM
FMMFSHFOPNUJMMGÊMMJHBLPQQMJOHBSPNEFUJOUFGVOHFSBS
QÌTZTUFNFU FMMFSFOLPNCJOBUJPOTBOPSEOJOH
4QPMBEÊSFGUFSOPHHSBOUUJMMTWBUUOFUCMJSLMBSU
"OWÊOEFO'FSOPY5%4.FUFSGÚSBUUTÊLFSTUÊMMB
BUUEFVQQMÚTUBGBTUBÊNOFOBIBSBWMÊHTOBUT
PSEFOUMJHU
4ZTUFNFULBOCFUSBLUBTTPNPSEFOUMJHUTQPMBUOÊS
TZTUFNFUTWÊSEFMJHHFSJOPNBWUBQQWBUUOFU
%JGGFSFOTFSQÌNFSÊOWJTBSBUUCFUZEBOEF
NÊOHESFTUFSBW$MFBOFSGPSUGBSBOEFGJOOTJ
TZTUFNFUPDIBUUZUUFSMJHBSFTQPMOJOHÊS
OÚEWÊOEJH0NEFUJOUFBWMÊHTOBTLPNNFS
SFTUQSPEVLUFSGSÌO$MFBOFSGÚSPSTBLBLPSSPTJPO
PDIGÚSIJOESBSFOJOHTQSPDFTTFO

7.

6QQSFQBTUFHQÌBMMBSBEJBUPSFS WÊSNFLÊMMPS
PDISÚSMFEOJOHBS

8.

½QQOBBMMBSBEJBUPSFSPDIMÌUTZTUFNFUDJSLVMFSBJ
ZUUFSMJHBSFNJOVUFSPDIHÚSÊWFOFO5%4BWMÊTOJOH

9.

/ÊSTZTUFNFUÊSPSEFOUMJHUSFOHKPSU UJMMTÊUU
'FSOPY1SPUFDUPS'JSFLPNNFOEFSBEEPT
'FSOPY1SPUFDUPS'LPNNFSBUUTLZEEBNPU
CJMEBOEFUBWLBMLBWMBHSJOHBS LPSSPTJPOPDI
NJLSPCJPMPHJTLUJMMWÊYU%FUÊSFNFMMFSUJE
BWHÚSBOEFBUUTZTUFNFUSFOHÚSTPDITQPMBT
OPHHSBOUGÚSBUU1SPUFDUPSTLBGVOHFSBLPSSFLU

10.

*OTUBMMFSBFUU'FSOPY5PUBMU'JMUFS5' FUUVOJLU
IZESPDZLMPOUPDINBHOFUJTLUJOMJOFGJMUFSGÚS
LPOUJOVFSMJHUMÌOHTJLUJHUTLZEE

11.

#FIBOEMJOHTLMJTUFSNÊSLFTPNNFEGÚMKFSBMMB
1SPUFDUPSFOIFUFSCÚSGZMMBTJLPSSFLUPDIGÊTUBT
QÌWÊSNFLÊMMBO

/PU'ÚSFUULPOUJOVFSMJHUTLZEE SFLPNNFOEFSBTBUU
1SPUFDUPSOJWÌFSLPOUSPMMFSBTÌSMJHFO WBOMJHUWJTWJE
TFSWJDF FMMFSUJEJHBSFPNTZTUFNFUTJOOFIÌMMGÚSTWJOOFS
%FUUBCÚSVUGÚSBTNFEFUU'FSOPY1SPUFDUPS5FTU,JU
7JEUFLOJTLBGSÌHPS LPOUBLUB$JNCFSJP4WFSJHF
5FMFGPO   FMJOGP!DJNOPSHFTF
4FÊWFOXXXDJNGFSOPYTF
0#4.PUPSJTFSBEFWFOUJMFSCÚSÚQQOBTNBOVFMMU
VOEFSTQPMOJOHPDIBMMBTKÊMWWFSLBOEFWFOUJMFSCÚS
VOEWJLBTWJBCZQBTTFMMFSUJMMGÊMMJHUUBTCPSU
0NEFUÊSOÚEWÊOEJHUBUUTUÊOHBWFOUJMBUJPOTIÌMFU
VOEFSTQPMOJOHGÚSBUUVOEWJLBÚWFSGMÚEF TFUJMMBUU
EFUUBÚQQOBSJHFOJOOBOBQQBSBUFOTUBSUBT

XXXDJNGFSOPYTF
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"OWJTOJOHGÚSSFOHÚSJOHPDITLZEEBW
LPMMFLUPSTZTUFN
'ÚSTUBQÌGZMMOJOH VUBOGSPTUTLZEE JOOBO
JOLPQQMJOHBWWÊSNFQVNQ
4QPMBTZTUFNFUNFEUBQQWBUUFO#MBOEBUBQQWBUUOFU
NFEFOMJUFS'FSOPY)1'JMMQFSMÚQNFUFS
NNSÚS FOMJUFSQFSMJUFS /PUFSBBUUEFUÊSCÊUUSFBUU
ÚWFSEPTFSBÊOBUUVOEFSEPTFSBNFEEFOOBQSPEVLUGÚS
BUUFSIÌMMBCJPDJELPOUSPMM

4JTUBQÌGZMMOJOH NFEGSPTUTLZEE
'ZMMQÌNFEWBME'FSOPY)1QSPEVLUFOMJHUÚOTLBU
GSPTUTLZEE4FUBCFMMOFEBO
-ÌUWÊUTLBODJSLVMFSBGÚSBUUTÊLFSTUÊMMBBUUTZTUFNFU
BWMVGUBTFOMJHUJOTUSVLUJPOFSGSÌOVUSVTUOJOHFOT
UJMMWFSLBSF

3FOHÚSJOH
0N'FSOPY)1'JMMIBSBOWÊOUTVOEFSJOTUBMMBUJPOFO
BWKPSETMJOHPSPDIEFUJOUFLBOQÌWJTBTOÌHPOCBLUFSJFMM
LPOUBNJOBUJPO ÊSEFUJOUFOÚEWÊOEJHUBUUBOWÊOEB
'FSOPY)1$MFBOFSGÚSFQÌGZMMOJOHBWTZTUFNFUNFE
BOOBO'FSOPY)1QSPEVLU
7JEBOESBGBMM UJMMTÊUUFOMJUFS'FSOPY)1$MFBOFSQFS
NFUFSNNSÚS FOMJUFSQFSMJUFS -ÌUEFUDJSLVMFSB
NJOTUFOUJNNFPDITQPMBSFOUNFEGSJTLUUBQQWBUUFO0N
EFUGPSUGBSBOEFLBOQÌWJTBTCBLUFSJFMMLPOUBNJOFSJOH
FGUFSFOUJNNF ÚWFSWÊHBUUGÚSEVCCMBEPTFOPDIMÌUEFU
DJSLVMFSBJZUUFSMJHBSFFOUJNNF4QPMBVSNFEUBQQWBUUFO
UJMMTWBUUOFUÊSLMBSU

34,OS

#FTLSJWOJOH

'SPTUTLZEE


7JEGÚSGSÌHBO
7JEGÚSGSÌHBO

7JEGÚSGSÌHBO


)1-
)1-
)1-
)1D-
)1D-
)1D-

¡$
¡$
¡$
¡$UJMM¡$
¡$UJMM¡$
¡$UJMM¡$

7JEBOWÊOEOJOH'FSOPY)1QSPEVLUTPSUJNFOU
'FSOPY)1PDI'FSOPY)1ÊSGÊSEJHCMBOEBEF GÊSEJHBUU
BOWÊOEB
)1DPDI)1DÊSLPODFOUSBUPDINÌTUFTQÊTVUUJMMÚOTLBU
LPODFOUSBUJPOGSPTUTLZEE
,PODFOUSBUJPO)1D
'SPTUTLZEE

  
¡$ ¡$ ¡$

,PODFOUSBUJPO)1D
'SPTUTLZEE


¡$


¡$


¡$

/ÊSTZTUFNFUÊSEPTFSBUPDIIBSDJSLVMFSBUPSEFOUMJHUCÚSFO
'FSOPY3FGSBDUPNFUFSBOWÊOEBTGÚSBUULPOUSPMMFSBGSPTUTLZEEFU
,SBWFOGÚSGSPTUTLZEECFSPSQÌSFHJPOPDIUJMMWFSLBSFOT
SFLPNNFOEBUJPOFS
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