
 

SOLAR CLEANER C  
 
• Een geconcentreerd, universeel reinigingsmiddel voor zonne-

energiesystemen 
• Verwijdert aangetaste warmtegeleidende vloeistoffen en slib  
• Verwijdert blokkades 
• Herstelt de doeltreffendheid van bestaande systemen 
• Snelwerkend 
• Schuimt niet 
• Geschikt voor alle merken en modellen zonne-energiesystemen 
 

 

 
 
 
Fernox Solar Cleaner C is een snel en doeltreffend reinigingsmiddel voor zonnewarmtesystemen. Het is 
speciaal ontworpen om aangetaste vloeistoffen en slib in zonne-energiesystemen snel te verwijderen, die 
anders blokkades in de collectorbuizen kunnen veroorzaken. Dit zorgt ervoor dat bestaande 
zonnewarmtesystemen optimaal werken.  
 
Fernox Solar Cleaner C is een heldere, kleur- en geurloze vloeistof die verenigbaar is met alle materialen 
die normaal worden aangetroffen in zonnewarmte-installaties.  
 
Fysieke eigenschappen 
 
Samenstelling Een geconcentreerde oplossing in water van specifiek geformuleerde 

reinigingsmiddelen en inhibitoren 
Voorkomen Heldere, kleurloze vloeistof 
Geur Geen 
Dichtheid 1,06 g cm-3 
pH [conc] 10 
Oplosbaarheid Lost gemakkelijk op in water 
 
Toepassing 
 
Fernox Solar Cleaner C is geschikt voor gebruik in zonnewarmte-installaties die voldoen aan BS EN 12976 
en BS 5918. 
 
Tap op het laagste punt van het systeem alle vloeistof af in een geschikt vat voor afvalverwerking. Fernox 
Solar Cleaner C wordt geleverd als concentraat en moet worden verdund met leiding- of  gedemineraliseerd 
water, in een verhouding van een fles per 25 liter. Vul het systeem met de reinigingsoplossing en laat het 15 
tot 20 minuten circuleren. Tap het gebruikte reinigingsmiddel af in een geschikt vat voor afvalverwerking. Vul 
het systeem weer met water en laat dit 5 tot 10 minuten circuleren om de restanten van het reinigingsmiddel 
te verwijderen en gooi het water weg. Na het doorspoelen moet de pH van het leidingwater en het 
uiteindelijke spoelwater gelijk zijn. Als de pH van het leidingwater lager is moet nogmaals worden 
schoongespoeld. Wanneer het systeem goed is schoongespoeld, moet ervoor worden gezorgd dat alle 
leidingen zijn afgetapt en er geen water in het buizenstelsel is achtergebleven, waarna met Fernox Solar 
vloeistof kan worden gevuld. 
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Geschiktheid voor niet-metalen 
 
Fernox Solar Cleaner C is geschikt voor alle niet-metalen die in de meeste zonnewarmte-installaties 
aangetroffen worden. 
 
Kwaliteit en milieu 
 
Fernox Solar Cleaner C wordt geproduceerd in overeenstemming met BS EN ISO 9001 en 14001. 
 
Verpakking, behandeling en opslag 
 
Fernox Solar Cleaner C wordt geleverd als concentraat in 500ml flessen. 
 
Fernox Solar Cleaner C staat geclassificeerd als niet-gevaarlijk en niet-irriterend, maar voor alle chemicaliën 
geldt dat zij buiten bereik van kinderen gehouden moeten worden. Niet innemen. Indien het product in 
contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk afspoelen met veel water. Aangetaste thermische 
vloeistoffen en gebruikte reinigingsoplossingen moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden 
weggedaan. 
 
Artikelnummer 
500ml - 59430 




