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CENTRAL HEATING PROTECTOR F1 EXPRESS 
 

 Snel, handig en eenvoudig in gebruik – binnen 30 seconden te 
doseren 

 Eenvoudig in gebruik, zonder troep  

 Ingebracht via een meegeleverde radiatoradapter of vulbuis 

 Beschermt tegen corrosie en kalkaanslag 

 Niet giftig, milieuvriendelijke formule 

 Zorgt voor behoud van een efficiënt werkende installatie en 
verlengt het leven van de boiler 

 Geschikt voor gebruik bij alle metalen en materialen, inclusief 
aluminium 

 

 
 
 
Gebruik van het product 
 
Fernox Central Heating Protector F1 Express zit in een spuitbus en is speciaal ontworpen voor een snelle en 
gemakkelijke dosering van een centrale verwarmingsinstallatie, zonder troep en ongemak voor de gebruiker. 
Net als alle andere Fernox beschermingsmiddelen, biedt Protector F1 Express centrale verwarmingsinstallaties 
in de woning langdurige bescherming tegen interne corrosie en de vorming van kalkaanslag. Het product 
voorkomt corrosie van alle soorten metalen in deze installaties, zoals ijzerhoudende metalen, koper, 
koperlegeringen en aluminium. Het is geschikt voor alle types boilers, radiatoren en leidingwerk. Fernox 
Protector F1 Express is geschikt voor alle metalen en materialen die gewoonlijk gebruikt worden in centrale 
verwarmingsinstallaties.  
 
Voor continue langdurige bescherming raden wij u aan de Protector-niveaus regelmatig te controleren (jaarlijks). 
De concentratie van het product kan gemakkelijk ter plekke gemeten worden met een Fernox Protector Test Kit. 

 
Fysieke eigenschappen 

 
Vorm:  Licht bruine vloeistof 
Geur:  Aromatische lichtjes 
pH (conc): 8,1 
pH (opl): 7,0 – 8,0 
SG:  1,18 g/cm

3 
(20°C / 68°F) 

 

Toepassing en dosering 
 

Eén spuitbus (265 ml) beschermt een installatie van gemiddelde afmeting (100 liter of tot tien plaatradiatoren) 
en wordt toegediend via een radiator of vulkraan. Fernox Protector F1 Express kan direct worden ingebracht in 
een ontluchter van een radiator of in een vulkraan van de installatie met een speciale adapter die bij het product 
zit. Het hele proces duurt niet langer dan twee minuten. 
 
 
In een indirecte cilinder met enkele voeding, bijv. 'Primatic', moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.  
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Wij raden aan onbehandelde of sterk vervuilde installaties in overeenstemming met BS7593 en de Benchmark 
grondig te reinigen en door te spoelen met Fernox Cleaner F5 Express voordat u deze behandelt met Fernox 
Protector F1 Express, aangezien aanwezige vervuiling de installatie kan beschadigen. 
 

Verpakking, behandeling en opslag 

Fernox Protector F1 Express wordt geleverd in een spuitbusverpakking van 265 ml met een universele 
applicatorset. 

Fernox Protector F1 Express staat geclassificeerd als niet-gevaarlijk, maar voor alle chemicaliën geldt, buiten 
bereik van kinderen houden. Niet vermengen met andere chemicaliën. Niet innemen. Bevat 1,2-benzisothiazol-
3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. Indien het product in contact komt met de ogen of de huid, 
onmiddellijk afspoelen met veel water.  
 


