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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O
KOROZJI TEORIA I POMIARY
W nowoczesnych systemach grzewczych
nastêpuj¹ postêpuj¹ce zmiany. Energooszczêdne
systemy grzewcze maj¹ dzisiaj najczêœciej ma³¹
pojemnoœæ kot³ów i s¹ wyposa¿one w
najnowoczeœniejsz¹ armaturê pomiaroworeguluj¹c¹, jak np. liczniki ciep³a, liczniki przep³ywu,
czujniki temperatury, wentyle termostatyczne itd.
Oprócz tego coraz czêœciej stosowane s¹ wymienniki
ciep³a w formie miêkkich rurek o bardzo ma³ym
przekroju. Te systemy grzewcze mog¹ reagowaæ na
najmniejsze zanieczyszczenia wody. Przy korozji
¿elaza powstaje tlenek ¿elaza i magnetyt. Ten
niebezpieczny rdzawy osad blokuje pompy obiegowe
i prowadzi do zapychania armatury, wentyli i rur, a tym
powoduje powa¿ne zak³ócenia dzia³ania urz¹dzeñ.
Br¹zowy lub czarny kolor próbki wody pobrany z
instalacji grzewczej œwiadczy o postêpuj¹cej korozji.
Nowoczesna technika grzewcza pozwala wprawdzie
lepiej, ni¿ w dotychczasowych starych instalacjach,
zabezpieczyæ system przed dop³ywem tlenu, ale tez
obecne armatury sterowane s¹ o wiele bardziej czu³e.
Ka¿da instalacja grzewcza jest wytworzona rêcznie.
Doœwiadczenie wskazuje, ¿e w praktyce jest prawie
niemo¿liwe trwa³e zabezpieczenie systemu
grzewczego przed dostêpem tlenu. Dlatego te¿
niezbêdne jest wprowadzenie obszernej ochrony
przed korozj¹ w nowoczesnych systemach
grzewczych. Osadniki, filtry magnetyczne lub nawet
rozdzielacze systemu dziêki dodatkowemu
wymiennikowi ciep³a nie usuwaj¹ przyczyn problemu,
lecz jedynie skutki wystêpuj¹cej ju¿ korozji. Problemu
nie rozwi¹¿e wymiana uszkodzonych pomp
obiegowych i armatury. W ten sposób usunie siê
jedynie symptomy. FERNOX uchwyci te problemy u
ich korzeni i ochroni ca³¹ instalacjê grzewcz¹
skutecznie i trwale. Nowe i stare
instalacje...profilaktyka jest najlepsz¹ ochron¹...
tylko czyste instalacje grzewcze funkcjonuj¹
bezawaryjnie i oszczêdzaj¹ energiê!
FERNOX Tendencje w rozwoju nowoczesnych technik
grzewczych
- Koniecznoœæ wiêkszej oszczêdnoœci energii w zwi¹zku z
ustawami o ochronie surowców i ochronie œrodowiska.
- Wzrastaj¹ce wymagania odnoœnie wy¿szej jakoœci
¿ycia poprzez optymalne bezpieczeñstwo
funkcjonowania
- Wy¿szy stopieñ wydajnoœci kot³ów grzewczych i ca³ych
instalacji
- Przejœcie od grzejników o relatywnie du¿ej pojemnoœci,
ale s³abszym przep³ywie wody w ¿eberkach, na
równomiernie wype³nione grzejniki o ma³ej pojemnoœci i
wy¿szej prêdkoœci przep³ywu wody
- Wprowadzenie rur z tworzyw sztucznych w ogrzewaniu
pod³ogowym
-Wprowadzenie ogrzewania niskotempera-turowego,
urz¹dzeñ s³onecznych, sprê¿arek grzejnych i kot³ów o
ma³ej wartoœci opa³owej
- Planowanie systemów o dok³adnie regulowanych
obiegach ciep³a dla ró¿nego rodzaju powierzchni do
ogrzewania i zakresu temperatur
- Instalacja energooszczêdnych pomp obiegowych w
po³¹czeniu z nowoczesnymi systemami steruj¹c¹regulacyjnymi
- Zwiêkszone zastosowanie czujnych w pomiarze
liczników zu¿ycia ciep³a (zarz¹dzanie o kosztach
ogrzewania)

- Wykorzystania elementów grzewczych, czêœciowo o
bardzo cienkich œciankach rur, do adaptacji pomieszczeñ i
praktycznego ich zastosowania
- Instalacja dok³adniej wymierzonych i bardziej zwartych
kot³ów grzewczych o relatywnie mniejsze pojemnoœci,
wy¿szych wartoœciach przep³ywu ciep³a i nowoczesnej
konstrukcji z nowego rodzaju przewodami przep³ywu
wody grzewczej
- Centralne przygotowanie wody przemys³owej dla
ró¿nych wytwórców ciep³a
- Wzrastaj¹ce komplikacje zwi¹zane z mieszaniem w
instalacjach ró¿nych materia³ów jak stal, stal szlachetna
miedŸ, aluminium, spi¿, mosi¹dz, tworzywa sztuczne jak
równie¿ inne stopy (materia³y przetworzone z odpadów)
- Nowe techniki obróbki (³¹czenie zaciskowe i wt³aczane
itp.). Zmniejszona
tolerancja konstrukcyjna i
zastosowanie elementów elektronicznych dla
usprawnienia regulacji grzejników i obwodów grzewczych
- Powoduj¹ca korozjê (agresywniejsza) jakoœæ wody pitne
stosowanej do nape³niania instalacji grzewczych
- Instalowanie nowoczeœniejszych komponentów w stare,
zanieczyszczone systemy, np. wentyle termostatów,
regulacje zale¿ne od warunków zewnêtrznych
- Zwiêkszone instalowanie p³ytkowych wymienników
ciep³a i ¿eberkowo - rurowych wymienników ciep³a o
wê¿szych kana³ach przep³ywu.
Jednak wszystkie te nowoczesne systemy grzewcze s¹
mniej odporne na zak³ócenia spowodowane wod¹. Ju¿
najmniejsze zanieczyszczenie odk³adaj¹cym siê
kamieniem lub osadem rdzy prowadziæ mo¿e do
powa¿nych zak³óceñ w funkcjonowaniu i straty energii.
FERNOX Dlaczego dzisiaj czyœcimy i chronimy?
Osad rdzy we wszystkich instalacjach wodnych
posiadaj¹cych elementy metalowe , a tym samym
koroduj¹ce. Podczas gdy wczeœniej, w objêtoœciowo
du¿ych instalacjach o ma³ej prêdkoœci przep³ywu wody,
cz¹steczki osadu pozostawa³y w za³omkach, jak w
wy¿³obieniach radiatora, kot³ach itp., to w nowoczesnych
systemach grzewczych nawet najmniejsze
zanieczyszczenia i z³ogi cz¹steczek rdzy i kamienia
powoduj¹ znaczne i kosztowne zak³ócenia
w
funkcjonowaniu, utratê energii i ograniczenia komfortu.
Najczêstszymi skutkami tego s¹;
- utrata energii poprzez podwy¿szon¹
temperatur¹ spalin spowodowan¹ odk³adaniem
siê na œcianach kot³a z³ogów rdzy i kamienia
-szumy w kotle
- niew³aœciwe wartoœci pomiarów, uszkodzenie
³o¿ysk, zatkane rygle magnetytowe w licznikach
poboru ciep³a
- zablokowane pompy i uszkodzenie ³o¿ysk
- blokuj¹ce siê zawory mieszaj¹ce
-„przyklejone” kulki wentyli w zaworach
termostatu
- szkody erozyjne w sto¿kach zaworów i
kolankach
- zagro¿enie zatkania rur, osadników
zanieczyszczeñ i zaworów przez masywne
zamulenie, zmniejszony przekaz ciep³a w
powierzchniach grzewczych
- zamulone i zakamienione wymienniki ciep³a
- przedziurawienie i przecieki szczególnie pod
z³ogami rdzy.
Dla pozbycia siê tych problemów konieczne jest
gruntowne usuniecie z³ogów rdzy specjalnymi œrodkami
do czyszczenia instalacji cieplnych. Po oczyszczeniu ca³y

system grzewczy powinien byæ chroniony specjalnymi
œrodkami przeciwko korozji, odk³adaniu siê kamienia i
powstawaniu gazów. Najlepsz¹ ochron¹ przed
najró¿niejszymi problemami z instalacjami grzewczymi
jest unikanie wystêpowania tych zak³óceñ. Dlatego
nale¿y przestrzegaæ prawid³owego przygotowania wody,
konserwacji instalacji odpowiednimi œrodkami ju¿ od
pierwszego nape³nienia jej wod¹. Nowe i stare instalacje
...zapobieganie jest najlepsza ochron¹ ... tylko czyste
instalacje grzewcze oszczêdzaj¹ energiê i funkcjonuj¹
bez zak³óceñ!
Korozja w œrodowisku wodnym jest procesem
elektrochemicznym i do jej pojawienia siê niezbêdne s¹
nastêpuj¹ce elementy:
a. Elektrolit
b. Anoda
c. Katoda
d. Obwód przewodnika
W ogniwie korozyjnym sk³adaj¹cym siê z czterech
elementów wymienionych powy¿ej, anoda koroduje, a
pr¹d p³ynie przez elektrolit do katody i powraca przez
obwód przewodnika.
Pomiêdzy anod¹ i katod¹ istnieje ró¿nica
potencja³ów, która podtrzymuje przep³yw pr¹du.
Tak wiêc rys 1
1. Obwód przewodnika
2. Anoda
3. Elektrolit
4. Katoda
Reakcje chemiczne, które zachodz¹ na obu
elektrodach obejmuj¹ transfer elektronów. Reakcje te
mo¿na opisaæ jako reakcje utleniania i redukcji. Anoda jest
utleniana (traci elektrony) podczas gdy na katodzie
zachodzi reakcja redukcji (zyskuje elektrony).
BATERIE S¥ RODZAJEM OGNIW
KOROZYJNYCH

1.1 REAKCJE
ZWI¥ZANE Z KOROZJ¥

CHEMICZNE

Proces korozji mo¿na podzieliæ na elementy
utleniania i redukcji.
Reakcje utleniania pojawiaj¹ siê tylko wtedy,
kiedy zachodzi równowa¿¹ca je reakcja odtleniania
(redukcji).
Reakcje utleniania (Anoda):
METAL JON METALU + ELEKTRONY
Fe
Fe + 2e
Al.
Al. + 3e
Reakcja redukcji (Katoda):
O + 4H + 4e = HO (reakcja tlenu w kwaœnym
roztworze)
O + 2HO + 4e = 4OH (redukcja tlenu w roztworze
neutralnym / zasadowym)
2H + 2e = H (wywi¹zywanie siê wodoru)
Fe + e = Fe (redukcja jonu metalu)
Cu + 2e = Cu (wytr¹canie siê metalu)
TLEN JEST NIEZBÊDNY DO POJAWIENIA SiÊ
KOROZJI

1.2 SZEREG NAPIÊCIOWY
Szereg napiêciowy ustawia wszystkie metale w
kolejnoœci, wed³ug napiêcia generowanego przy
pomiarze na pó³ogniwie wodorowym. Metale plasuj¹ce
siê na aktywnym koñcu szeregu napiêciowego os³aniaj¹
metale znajduj¹ce siê pod nimi, kiedy znajd¹ siê razem w
œrodowisku wodnym.

Metal
Potencja³ standardowy
Potas
Koniec aktywny
-2,922
Magnez
(sk³onne do korozji)
-2,34
Aluminium
-1,67
Cynk
-0,762
Chrom
-0,710
¯elazo
-0,440
Nikiel
-0,250
Wodór
0,000
MiedŸ
+0,345
Srebro
+0,800
Platyna Koñcówka pasywna
+1,20
Z³oto (nie poddaj¹ce siê ³atwo korozji)
+1,68

1.3 ODK£ADANIE SIÊ KAMIENIA
Osady utworzone przez wytr¹canie siê zwi¹zków
z twardej wody mog¹ mieæ niezwykle szkodliwy wp³yw na
dzia³anie instalacji wodnych. Kamieñ mo¿e powodowaæ
zatory w rurach, straty wydajnoœci i prowadziæ do
przedwczesnego uszkodzenia elementów, a co za tym
idzie zwiêkszenie kosztów konserwacji.
Prawid³owe zrozumienie procesu odk³adania
kamienia kot³owego jest niezwykle wa¿ne dla ka¿dego,
komu zale¿y na zapewnieniu efektywnego i
bezproblemowego dzia³ania instalacji wodnej.
Cykl wodny
Œwie¿a woda pochodzi z opadów deszczu
zbieraj¹cych siê w rzekach lub jako woda gruntowa. Woda
jest jednym z najlepszych znanych rozpuszczalników, co
oznacza, ¿e deszcz opadaj¹cy na tereny, na których
przewa¿aj¹ ska³y kredowe i wapienne, przesi¹ka przez
glebê i znajduj¹ce siê pod ni¹ ska³y, powoli je
rozpuszczaj¹c. W momencie kiedy woda jest pompowana
ze studni, rzek lub ze zbiorników do wodoci¹gów
zasilaj¹cych instalacje domowe, zawiera rozpuszczone
minera³y, znane jako sole twardoœci. Minera³y te mog¹
mieæ korzystny wp³yw na zdrowie, tak jak na przyk³ad
wapñ, ale mog¹ równie¿ odk³adaæ w instalacjach
wodnych w formie kamienia, wywo³uj¹c niepo¿¹dane
rezultaty.
Proces odk³adania siê kamienia
Osady mineralne, znane powszechnie jako
kamieñ, pierwotnie sk³adaj¹ siê z wêglanów wapnia i
magnezu. Wêglany, które s¹ generalnie
nierozpuszczalne, s¹ wytr¹cane przez ogrzewanie wody
zawieraj¹cej rozpuszczalne wodorowêglany wapnia i
magnezu. Wodorowêglany s¹ nietrwa³e termicznie i
rozpadaj¹ siê, tworz¹c wêglany, a tym samym kamieñ,
podczas ogrzewania.
G³ówna reakcja chemiczna towarzysz¹ca
tworzeniu siê kamienia przedstawia siê nastêpuj¹co:
Ca(HCO) + CIEP£O CaCO + CO + HO
Wodorowêglan wapnia + CIEP£O + wêglan
wapnia + dwutlenek wêgla + woda (rozpuszczony w
wodzie) (kamieñ) (gaz)
Czynniki maj¹ce wp³yw na osadzanie siê
kamienia:
- Im wy¿sza (tymczasowa)twardoœæ wody, tym
wiêcej kamienia siê osadzi.
- Im wy¿sze jest pH (odczyn zasadowy) wody, tym
wiêksza bêdzie tendencja do odk³adania siê kamienia
- Im wy¿sza jest temperatura, do której
podgrzewa siê wodê, tym wiêcej kamienia siê wytr¹ci.

1.4 ZAPOBIEGANIE KOROZJI
Najistotniejszym elementem w skutecznym

za po bi eg an iu ko ro zj i w do mo wy ch sy st em ac h
ce nt ra ln eg o og rz ew an ia , je st ic h pr aw id ³o we
zaprojektowanie i instalacja z u¿yciem materia³ów dobrej
jakoœci. Szczególnie wa¿ne jest zminimalizowanie
dostêpu tlenu, poprzez w³aœciwe ustawienie i dobór
odpowiedniego rozmiaru pompy, przewodów zimnej wody
z zas ila j¹c ej rur y z odp owi etr zni kam i. Roz mia r
zbiorników wyrównawczych w instalacjach zamkniêtych
jest tak¿e wa¿ny.
Rodzaj uszkodzeñ korozyjnych
Korozja w instalacjach z wymuszonym obiegiem
powoduje zarówno pierwotne uszkodzenia elementów,
np. przecieki, jak i chroniczne efekty wtórne, takie jak
st ra ta wy da jn oœ ci i z at or y, k tó re wy ni ka j¹ z
nagromadzenia siê produktów korozji. Aby zapobiegaæ
takim uszkodzeniom, nale¿y zrozumieæ okolicznoœci, w
jakich do nich dochodzi.
Wiêkszoœæ elementów instalacji jest
projektowana do eksploatacji na 15-20 lat. Podczas, gdy
pierwotne u szkodzenie mo¿e wynika æ ze staroœc i
elementów, instalacje nie chronione, które pracuj¹ krócej
ni¿ 10 lat, nie powinny wykazywaæ wycieków zwi¹zanych
z korozj¹. Pierwotne uszkodzenie w stosunkowo nowych
instalacjach mo¿e siê pojawiæ, gdy: instalacja zosta³a Ÿle
zaprojektowana, czego skutkiem jest dop³yw powietrza,
nie zosta³a oczyszczona przed uruchomieniem, woda w
instalacji jest wyj¹tkowo agresywna lub w kilku
pr zy pa dk ac h, gd y e le me nt y z os ta ³y wa dl iw ie
wyprodukowane. Przyczyn¹ wiêkszoœci pierwotnych
uszkodzeñ w instalacjach grzewczych s¹ b³êdy w
projekcie i wykonaniu instalacji i nale¿y je naprawiæ, aby
unikn¹æ dalszych uszkodzeñ.
U¿ycie p³ynu chroni¹cego przed korozj¹ nie
wystarczy do rozwi¹zania tych problemów.
Uszkodzenia wtórne pojawiaj¹ siê we wszystkich
instalacjach wczeœniej czy póŸniej. Nawet instalacje
zamkniête koroduj¹ poprzez mechanizm wydzielania siê
wodoru. Podczas gdy korozja wtórna mo¿e spowodowaæ
ca³kowite uszkodzenie instalacji, na przyk³ad je¿eli pompa
zaciera siê z powodu osadów lub zatorów w zaworze
steruj¹cym, najczêœciej obserwuje siê sta³y spadek
sprawnoœci.
P³yny chroni¹ce przed korozj¹, zastosowane
zanim osady s¹ nagromadzone, s¹ skuteczne w
zapobieganiu wtórnym problemom zwi¹zanym z korozj¹,
co pozwala zaoszczêdziæ na nieplanowanych naprawach.
Mechanizm hamowania korozji.
Inhibitory korozji dzia³aj¹ poprzez mechanizm
zwany pasywacj¹ anodo w¹. W rezultacie proce su
elektrochemicznego, inhibitory, w wodzie z p³ynem
chroni¹cym, kieruj¹ siê do anody i katody (patrz czêœæ
1.1.) i s¹ chemicznie absorbowane na powierzchni.
Powstaj¹ca w ten sposób warstwa tworzy barierê, która
efektywnie izoluje anodê od wody w obiegu i od kontaktu z
katod¹. Zwalnia to prêdkoœæ korozji do niewielkiego
poziomu, przewa¿nie o 100 lub 1000 razy mniejszego w
porównaniu do korozji w wodzie bez p³ynu chroni¹cego.
Warstwa pasywna jest poddawana ci¹g³emu
przerywaniu i rekonstrukcji i jej obecnoœæ zale¿y od ci¹g³ej
obecnoœci w wodzie inhibitora, którego zadaniem jest
naprawa warstwy pasywnej. Je¿eli zabraknie inhibitora,
przerwana zostanie tak¿e ochrona przed korozj¹ i to w
bardzo krótkim czasie.
ROLA PH W HAMOWANIU KOROZJI
Odczyn kwasowy lub zasadowy (pH) wody
instalacyjnej odgrywa znacz¹c¹ rolê w korozji metali. Na

przyk³ad, ¿elazo i stal szybko koroduj¹ w œrodowisku
kwasowym, ale wolno w zasadowym. Na szybkoœæ korozji
ma wp³yw rodzaj produktu korozji utworzonego w ró¿nych
warunkach pH. W otoczeniu zasadowym, ¿elazo i stal,
koroduj¹, aby utworzyæ magnetyt Fe304, który tworzy
pó³chroni¹c¹ warstwê na powierzchni metalu, która
zwalnia prêdkoœæ korozji. Poniewa¿ stal jest g³ównym
materia³em, który nale¿y chroniæ, wiêkszoœæ p³ynów
chroni¹cych przed korozj¹ jest zaprojektowane tak, aby
zmieniaæ (buforowaæ) PH na obojêtne lub lekko
zasadowe, co sprzyja zwolnieniu prêdkoœci korozji.
Buforowanie zapewnia tolerowanie zarówno dodatków
kwasowych jak i zasadowych, bez zmiany PH.
Aluminium jest metalem aktywnym, który mo¿na
wykorzystaæ do produktów technicznych, takich jak kot³y
kond ensa cyjn e, dziê ki zupe ³nie nier ozpu szcz alne j
pow³oce tlenkowej, która tworzy siê natychmiast na
powierzchni metalu w zetkniêciu z powietrzem lub w
neutralnym œrodowisku wodnym.
Skrajne warunki kwasowoœci lub zasadowoœci
powoduj¹ rozpuszczenie ochronnej pow³oki tlenkowej i
gwa³towne korodowanie.
P³yny chroni¹ ce przed korozj¹ uzupe³n iaj¹
naturaln¹ ochronê przed korozj¹ wytwarzan¹ przez
pow³oki tlenkowe poprzez w³¹czenie tlenków w pow³okê
hamuj¹c¹ i poprzez regulacjê PH.
Korozja miejscowa
Pierwotne uszkodzenia korozyjne, wspomniane
poprzednio, s¹ zazwyczaj rezultatem procesów, które
wywo³a³y korozj¹ miejscow¹ lub korozjê w¿erow¹.
Obecnoœæ rozpuszczonego tlenu lub jonów chlorkowych
powoduje lokalne rozerwanie warstwy pasywnej.
Zazwyczaj atakowana jest najbardziej anodowa czêœæ
elementu, na przyk³ad naprê¿ona spoina w grzejniku lub
w szczelinie. Prêdkoœæ korozji na ca³ej powierzchni mo¿e
byæ bardzo ma³a, ale mo¿e byæ bardzo du¿a w danym
miejscu, powoduj¹c perforacjê metalu w tym punkcie.
Cechy p³ynów chroni¹cych przed korozj¹
Oprócz zdolnoœci hamowania korozji, dobry p³yn
chroni¹cy przed korozj¹ powinien tak¿e zaradzaæ innym
problemom zwi¹zanym ze œrodowiskiem wodnym. Na
przyk³ad:
a. Regulowaæ pH
b. Zapobiegaæ odk³adaniu siê kamienia
c. Pomagaæ w zapobieganiu zanieczyszczeniom
mikrobiologicznym instalacji
d. T³umiæ ha³as kot³a
Aby osi¹gn¹æ wymienione powy¿ej cele, formu³y
p³ynów chroni¹cych przed korozj¹ s¹ kompleksowymi
mieszankami nieorganicznych i organicznych inhibitorów
korozji, œrodków buforuj¹cych, œrodków zwalniaj¹cych
odk³adanie siê kamienia, t³umi¹cych odg³osy kot³a i
biocydów
Kiedy u¿ywaæ p³ynów chroni¹cych przed
korozj¹ ?
P³yny chroni¹ce przed korozj¹ mog¹ byæ
bezpiecznie u¿ywane w ka¿dym cyrkulacyjnym,
zasilanym, poœrednio otwartym obiegu grzewczym lub w
zamkniêtych instalacjach o wymuszonym obiegu.
P³ynów ulepszaj¹cych wodê nie nale¿y nigdy
dod awa æ do otw art ych ins tal acj i grz ewc zyc h z
pojedynczym doprowadzeniem (przep³ywowych)

1.5 METODY CZYSZCZENIA W
INSTALACJACH OGRZEWANIA WODNEGO
Z WYMUSZONYM OBIEGIEM
Wszystkie nowe instalacje powinny byæ
przeczyszczone przed uruchomieniem zgodnie z
zaleceniami norm. W ten sposób usuwa siê resztki
topnika, zbywaj¹ce resztki uszczelniaczy, olej mineralny i
inne zanieczyszczenia, które mog¹ mieæ wp³yw na
dzia³anie instalacji lub powodowaæ uszkodzenia
elementów, w okresie pocz¹tkowej gwarancji.
Prawie wszystkie zamkniête instalacje wodne,
które nie zosta³y poddane dzia³aniu p³ynów chroni¹cych,
gromadz¹ z czasem kamieñ i osad korozyjny. Stopieñ
zanieczyszczenia zale¿y od wieku instalacji i s¹ szkodliwe
dla nowych instalacji, jakoœci wody, stopnia natlenienia i
od tego, czy instalacja by³a chroniona inhibitorami korozji
czy nie. Zanieczyszczenia os³abiaæ wydajnoœæ instalacji i
s¹ szkodliwe dla nowych elementów, instalowanych w
ramach programu odnowy. Zanieczyszczenia te mo¿na
usun¹æ poprzez oczyszczenie instalacji, co pozwoli na
przywrócenie wydajnoœci instalacji.
Informacje ogólne
- im instalacja jest starsza, tym wiêksze
zanieczyszczenia i kamieñ mog¹ siê w niej znajdowaæ i
tym wiêksze korzyœci dla dzia³ania instalacji przyniesie jej
przeczyszczenie. Nowe instalacje tak¿e skorzystaj¹ na
czyszczeniu w zwi¹zku ze zmniejszonym ryzykiem
uszkodzeñ w okresie gwarancyjnym, wynikaj¹cym z
usuniêcia resztek konstrukcyjnych.
- im starsza jest instalacja, tym wiêksze jest
ryzyko uwydatniania s³abych punktów, np. przecieków, w
czasie lub rezultacie czyszczenia. Zazwyczaj przecieki
pojawiaj¹ siê w czasie czyszczenia, raczej na skutek
odkrycia istniej¹cych ju¿ s³abych punktów, ni¿ jako wynik
dzia³ania œrodka czyszcz¹cego.
- im wiêksze ryzyko wyeksponowania s³abych
miejsc, tym ³agodniejszy œrodek czyszcz¹cy nale¿y
stosowaæ.
- im ³agodniejszy œrodek czyszcz¹cy, tym mniej
efektywne czyszczenia, lub tym wiêcej czasu potrzeba na
rozprowadzenie œrodka w instalacji, tak¿e szybkoœæ
przep³ywu i lokalizacja odprowadzania maj¹ istotne
znaczenie dla skutecznego przebiegu operacji.
PRZYGOTOWANIE
Przed rozpoczêciem pracy, wa¿ne jest aby
zapoznaæ siê z warunkami instalacji i rodzajem œrodka
czyszcz¹cego, który jest wymagany. Nale¿y zamontowaæ
zawory spustowe o pe³nym otwarciu we wszystkich nisko
po³o¿onych punktach instalacji, aby u³atwiæ p³ukanie.
Nale¿y
zwróciæ uwag¹ na zapewnienie
bezpiecznego spuszczania œrodka czyszcz¹cego.
Wiêkszoœæ œrodków przeznaczonych do wykorzystania w
domowych instalacjach wodnych mo¿na bezpiecznie
sp³ukaæ do kanalizacji, jednak¿e w razie w¹tpliwoœci
nale¿y skontaktowaæ siê z producentem œrodka
czyszcz¹cego.
P³ukanie wod¹ wodoci¹gow¹
P³ukanie wod¹ wodoci¹gow¹ jest najwa¿niejsz¹
czêœci¹ ka¿dej operacji czyszczenia.
Woda przepuszczona przez instalacjê usunie
tylko oko³o 10% wolnych osadów z instalacji i nie narusza
twardego kamienia. Przep³ukanie instalacji pod
ciœnieniem, przy u¿yciu pompy, usunie znacznie wiêksz¹
iloœæ luŸnych zanieczyszczeñ, oko³o 20-30%, ale tak¿e
nie narusza kamienia. Wpuszczenie niewielkiej iloœci
sprê¿onego powietrza w celu wytworzenia turbulencji i

oderwania kamienia, do wytworzenia zawiesiny, mo¿e
byæ pomocne w zwiêkszeniu efektywnoœci p³ukania wod¹
wodoci¹gow¹.
P³ukanie wod¹ wodoci¹gow¹ nale¿y stosowaæ:
Tam gdzie ryzyko wyst¹pienia przecieków wyklucza
wykorzystania jakiegokolwiek œrodka czyszcz¹cego. W
celu usuniêcia œrodka czyszcz¹cego i resztek osadu
oderwanych przez ten œrodek. Aby wyczyœciæ rury w
obiegu ogrzewania pod³ogowego.
£AGODNE ŒRODKI CZYSZCZ¥CE
SUPERFLOC
£agodne œrodki czyszcz¹ce oparte na
fosforanach, œrodkach powierzchniowo czynnych i
dyspersyjne, znane jako œrodki do p³ukania, s¹ idealne do
p³ukania nowych instalacji przed oddaniem ich do
eksploatacji i do usuwania luŸnych zanieczyszczeñ ze
starszych instalacji, z minimalnym ryzykiem
wyeksponowania przecieków. Jedno zastosowanie
powinno usun¹æ oko³o 40-80% luŸnych zanieczyszczeñ,
w zale¿noœci od produktu, niewielk¹ iloœæ kamienia.
Operacj¹ mo¿na w zasadzie powtórzyæ w razie potrzeby.
P³ukanie pod ciœnieniem zwiêksza efektywnoœæ
czyszczenia.
Œrodki do p³ukania mo¿na pozostawiæ w instalacji
na wiele dni lub nawet tygodni, przy normalnym dzia³aniu
instalacji, co zmniejszy czas poœwiêcony czyszczeniu.
Œrodki do p³ukania nale¿y stosowaæ do:
- Przeczyszczenia nowej instalacji przed oddaniem do
eksploatacji w celu usuniêcia oleju i topnika.
- Usuniêcia zanieczyszczeñ, np. w ramach programu
renowacji
- Starszych instalacji
USUWANIE KAMIENIA KOT£OWEGO
ALDEHYDAMI DS- 40 C.O., DS- 3 C.W.U.
Odkamieniacze to jedyny mo¿liwy sposób na
usuniêcie z³ogów twardego osadu, i przylegaj¹cego
kamienia w zamkniêtych instalacji o wymuszonym
obiegu. Zarówno produkty korozji jak i kamieñ s¹
rozpuszczane przez odkamieniacze. Mechanizm ró¿ni siê
pod wzglêdem chemicznym, proces usuwania kamienia
przy pomocy kwasu mo¿na porównaæ do rozpuszczenia
cukru w wodzie. Odkamieniacze
s¹ szczególnie
u¿yteczne przy ogólnym czyszczeniu instalacji tam, gdzie
natê¿enie przep³ywu s¹ ma³e i gdzie p³ukanie wod¹
wodoci¹gow¹, nawet z pomoc¹ œrodków do p³ukania, jest
nieefektywne. Odkamieniacze czyszcz¹ instalacje do
metalu, usuwaj¹c 60-95% zanieczyszczeñ i przewa¿nie
eksponuj¹ s³abe punkty instalacji, je¿eli s¹ obecne
Odkamieniacze nale¿y stosowaæ tam,
gdzie:podejrzewa siê obecnoœæ osadu, a zw³aszcza do
usuwania kamienia z kot³a.
Przy generalnym czyszczeniu instalacji, o której
wiemy, ¿e jest w dobrym stanie.
Do czyszczenia strony obiegu pierwotnego
cylindrów ogrzewczych.
Do czyszczenia instalacji ogrzewania
pod³ogowego z ma³ym natê¿eniem przep³ywu.

1.6 PROSTY TEST NA KOROZJÊ
Dlaczego korozja ma takie znaczenie?
Korozja kosztuje. Zmniejsza wydajnoœæ paliwow¹
kot³a, powoduje os³abienie cyrkulacji do grzejników i mo¿e
spowodowaæ uszkodzenia pompy lub ha³asy w kotle. Na
szczêœcie, problemy te mo¿na przezwyciê¿yæ dziêki

p³ynowi chroni¹cemu instalacje centralnego ogrzewania
Fernox.
Kiedy nale¿y wykonywaæ testy na korozjê?
Co roku. Najlepsza pora na wykonywanie testu to
jesieñ. Mamy wtedy czas na naprawienie jakichkolwiek
wykrytych uszkodzeñ korozyjnych, zanim nadejd¹
zimowe mrozy.
Test na korozjê nale¿y wykonywaæ za ka¿dym
razem, kiedy instalacja jest ponownie nape³niana, a tak¿e
je¿eli zachodzi podejrzenie, ¿e p³yn ochronny móg³ siê
rozcieñczyæ lub w przypadku przeprowadzki i pozostawiæ
na oko³o trzy dni.
Co nale¿y zrobiæ?
1.Nape³niæ ma³y czysty s³oik wod¹ spuszczon¹ z
grzejnika lub spustu instalacji.
2.W³o¿yæ do s³oika kilka stalowych gwoŸdzi (nie
galwalizowanych), w celu zast¹pienia stali grzejnika i
grosz lub ma³y kawa³ek rurki miedzianej zamiast rur
instalacji. Zakrêciæ pokrywkê i pozostawiæ na oko³o trzy
dni
Rezultaty testu:
Je¿eli gwoŸdzie zardzewiej¹, mo¿na mieæ
pewnoœæ, ¿e ca³a stal w instalacji koroduje. Je¿eli
gwoŸdzie pozostan¹ czyste i b³yszcz¹ce, oznacza to, ¿e
instalacja zawiera ju¿ odpowiedni¹ iloœæ p³ynu
ochronnego.
P³yny czyszcz¹ce i p³yny ochronne do instalacji
centralnego ogrzewania Fernox.
Je¿eli test z gwoŸdziami wskazuje na problemy z
korozj¹, nale¿y przeczyœciæ instalacjê i zaaplikowaæ p³yn
ochronny. Lokalny dystrybutor preparatów Fernox udzieli
Pañstwu szczegó³owych informacji.

1.7 OCENA
INSTALACJI

POJEMNOŒCI

Po¿yteczne mno¿niki
1kW
3,412 kcal/h
1m
1000 litrów
Niniejszy przewodnik do oceny objêtoœci instalacji
zosta³ opracowany na podstawie doœwiadczenia
gromadzonego w terenie przez wiele lat. Nale¿y
pomno¿yæ moc wyjœciow¹ kot³a w kW przez liczby podane
ni¿ej dla odpowiedniego rodzaju instalacji, w celu
uzyskania przybli¿onej ca³kowitej pojemnoœci instalacji w
litrach:
- Instalacje w budynkach u¿ytecznoœci publicznej
(ciœnieniowe) zlad wody w systemie.
- Instalacje obejmuj¹ce ogrzewanie powietrzne
obwodowe, ogrzewacze nawiewowe, etc.: 6 litrów
/ kW mocy kot³a.
- Systemy wentylacyjne (urz¹dzenia
nawiewowe): 8 litrów / kW mocy kot³a.
- Stalowe grzejniki p³ytowe: 11 litrów / kW mocy
Kot³a.
- Grzejniki ¿eliwne: 14 litrów / kW mocy kot³a.
- ”Odleg³e” instalacje grzewcze w wielkich,
rozleg³ych budynkach: 20 litrów / kW mocy kot³a.
- Ogrzewanie pod³ogowe: 23 litrów/kW
INSTALACJE DOMOWE:
Wszystkie ma³e instalacje domowe z grzejnikami
plytowymi: 6/7 litrów / kW mocy kot³a.
Dla otwartych instalacji wszystkich typów nale¿y
dodaæ 10% (pomno¿yæ przez 1,1)

2. WYKRYWANIE USZKODZEÑ W
DOMOWYCH INSTALACJACH GRZEWCZYCH
2.1 KRÓTKI PRZEWODNIK PO
USZKODZENIACH W INSTALACJACH
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Czarny tlenek ¿elaza
Czarne zanieczyszczenia magnetydu tworz¹
gêste osady w grzejnikach i w kotle. Zatykaj¹ pompy i
zmniejszaj¹ przep³yw wody przez rury i grzejniki. Na
zaawansowany stan korozji wskazuje czarna woda
spuszczana z odpowietrznika grzejnika, zatyczki kot³a lub
kurka spustowego. Czarny tlenek tworzy siê
we
wszystkich instalacjach grzewczych nie chronionych
¿adnym p³ynem, w³¹czaj¹c instalacje zamkniête.
Czerwony tlenek ¿elaza
Czerwona lub br¹zowa rdza tworzy siê w
instalacjach grzewczych, tylko gdy do wody przedostaje
siê tlen. Uszkodzenia zwi¹zane z napowietrzaniem
musz¹ zostaæ naprawione w czasie wymiany
uszkodzonych czêœci aby zapobiec dalszym awariom.
Powietrze jest niepalne.
Uwaga! Wodór jest gazem ³atwo palnym.
Wodór jest produktem ubocznym procesu korozji i
mo¿e wymusiæ koniecznoœæ czêstego odpowietrzania.
Wodór jest czêsto mylony z powietrzem. Mo¿na go wykryæ
poprzez zapalenie go przy odpowietrzniku grzejnikawybucha ¿ó³tym p³omieniem. Nagromadzone gazy
obni¿aj¹ poziom wody, zak³ócaj¹c prawid³owy przep³yw w
grzejnikach, a tym samym powoduj¹c to, ¿e grzejniki s¹
zimne.
Efekty galwaniczne
Korozja galwaniczna znacznie przyczynia siê do
pogorszenia stanu instalacji centralnego ogrzewania. W
obecnoœci miedzi, korozja stali i aluminium ulega
przyspieszeniu.
Niektóre sposoby ujawniania siê korozji
galwanicznej:
- Rurka miedziana w kontakcie ze stalowym lub
aluminiowym grzejnikiem lub mosiê¿na armatura.
- Wiórki miedzi w grzejnikach.
- Osady tlenku ¿elazowego (magnetytu).
- Fa³dy w grzejnikach stalowych- naprê¿one
fragmenty protektorowe
Galwaniczne efekty mog¹ mieæ i maj¹ miejsce
pomiêdzy ró¿nymi fragmentami tego samego metalu i
pomiêdzy obszarami na powierzchni jednego kawa³ka
metalu.
Zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia w wodzie mog¹ odgrywaæ
bardzo du¿¹ rolê w procesach korozyjnych w instalacjach
centralnego ogrzewania. Prêdkoœæ korozji zwiêkszana
jest przez pozosta³oœci topnika zawieraj¹ce chlorki. Nowe
instalacje powinny zostaæ przeczyszczone przed
uruchomieniem, zgodnie z normami, w celu unikniêcia
takich problemów.
Awarie (perforacja) grzejników
Pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z miejscowymi w¿erami,
jako rezultat kombinacji okolicznoœci opisanych powy¿ej.

Ha³as kot³a
Miejscowe wrzenie mo¿e siê pojawiæ tam, gdzie w
kotle s¹ zanieczyszczenia lub kamieñ, powoduj¹c bardzo
wysokie temperatury pow³oki wewnêtrznej, w których
wyniku tworz¹ siê b¹belki pary.

2.2 USZKODZENIA GRZEJNIKÓW
Przyczyny uszkodzeñ grzejników
Przedwczesne uszkodzenie zazwyczaj pojawiaj¹
siê w zwi¹zku korozj¹ w¿erow¹, która z kolei powodowaæ
mo¿e wiele czynników. Przewa¿nie przyczyn¹ w¿erów
jest korozja tlenowa, dzia³anie jonów chlorkowych lub
osadzanie siê miedzi. W¿ery pojawiaj¹ siê zazwyczaj w
miejscach naturalnego naprê¿enia, np. wypuk³ych
fa³dach lub obok spoin, które s¹ miejscami anodowymi w
grzejniku. Wady fabryczne zdarzaj¹ siê rzadko, ale je¿eli
siê trafi¹, zazwyczaj s¹ zwi¹zane z wadliwoœci¹ spoin.
Nowe grzejniki zainstalowane w starej instalacji
s¹ anodowe w stosunku do instalacji i s¹ wystawione na
przedwczesne uszkodzenia.
Stare grzejniki mog¹ w koñcu ulec uszkodzeniu w
zwi¹zku z korozj¹ tworz¹c¹ siê pod osadami, zwi¹zan¹ z
osadami zanieczyszczeñ, zazwyczaj magnetydu (FeO),
na spodzie p³yty, co powoduje korozjê w¿erow¹ pomimo
braku nieprawid³owoœci zwi¹zanych z jakoœci¹ wody czy z
instalacj¹. W wiêkszoœci grzejników, nagromadzenie
zanieczyszczeñ powoduje blokady lub nieefektywnoœæ,
na d³ugo zanim grzejnik zacznie przeciekaæ.
WADY FABRYCZNE
Pomimo tego, ¿e wady fabryczne zdarzaj¹ siê
rzadko, problemy zwi¹zane ze spoinami pojawiaj¹ siê od
czasu do czasu. Najczêœciej, wady ujawniaj¹ siê kiedy
resztki oleju pozostan¹ w grzejnikach i spoiny powoduj¹,
¿e wêgiel z oleju tworzy wêgliki w spoinie, os³abiaj¹c j¹ i
przyczyniaj¹c siê do powstania korozji w¿erowej. W
starych grzejnikach mo¿na jeszcze znaleŸæ farbê, ale
dzisiaj zakrywa siê otwory, ¿eby zapobiec dostanie siê
farby do wnêtrza grzejnika. Warstwa farby mo¿e
przyczyniaæ siê do korozji pod warstw¹ osadu, nawet
je¿eli warstwa sama w sobie jest obojêtna.
Korozja tlenkowa
Korozjê tlenkow¹ zdradza obecnoœæ czerwonobr¹zowych tlenków ¿elazowych, FeOHO, a wynika ona z
nieprawid³owoœci powoduj¹cych zapowietrzenie
instalacji. Napowietrzenie mo¿e tak¿e prowadziæ do
du¿ych strat na skutek parowania, powoduj¹c
nagromadzenie chlorków i siarczanów, co przyczynia siê
do powstania w¿erów. Obecnoœæ kamienia wêglanowego
mo¿e wskazywaæ na pojawienie siê przecieków w
instalacji, co mog³o byæ przyczyn¹ wprowadzenia
napowietrzonej wody do instalacji. Czarny magnetyt
(tlenek ¿elaza), FeO, wskazuje na to, ¿e instalacja nie
zosta³a napowietrzona.
Efekt pozosta³oœci topnika
Tam gdzie koncentracja chlorków jest
podwy¿szona w wodzie instalacyjnej, ale poziom
siarczanów jest porównywalny do poziomu w wodzie
wodoci¹gowej, mo¿na podejrzewaæ obecnoœæ resztek
topnika. Nieci¹g³a warstwa miedzi metalicznej mo¿e siê
wytr¹caæ elektrochemicznie na powierzchniê grzejników
w instalacjach zanieczyszczonych resztkami topnika,
chocia¿ ten sam efekt mo¿na zauwa¿yæ wszêdzie, gdzie
w wodzie jest wysoki poziom rozpuszczonej miedzi. Jest
to spowodowane dzia³aniem samoczyszcz¹cych siê
resztek, które usuwaj¹ tlenek miedzi z powierzchni rur w

czasie lutowania, co mo¿e prowadziæ do uszkodzenia
grzejników poprzez galwanizacjê miedzi. Nadmierne
u¿ywanie topnika jest g³ówn¹ przyczyn¹ problemu, a nie
ró¿nice pomiêdzy markami. Czêsto mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
galwanizowana miedŸ osadzi³a siê w miejscach
katodowych grzejnika, na przyk³ad we wklês³ych fa³dach i
na p³askich powierzchniach.
Zalecane jest wykonanie czyszczenia nowej
instalacji przed oddaniem jej do u¿ytku.
Inne przyczyny przedwczesnych uszkodzeñ.
Na obszarach z nadmiernym natê¿eniem
przep³ywu, mo¿e pojawiæ siê korozja erozyjna, która
wytwarza szerokie, p³ytkie obszary œcieniania, ca³kiem
inaczej ni¿ korozja w¿erowa. To uszkodzenie jest czêsto
zwi¹zane z nieprawid³owym napowietrzaniem. Tlenki
¿elazowe s¹ bardziej rozpuszczalne ni¿ magnetyt i s¹
szybko usuwane z powierzchni, ods³aniaj¹c nowy
materia³.
Je¿eli obecny jest siarkowodór, mo¿e to
wskazywaæ na obecnoœæ baterii redukuj¹cych siarczan,
bateria ta mo¿e powodowaæ korozjê bezpoœrednio, ale
jest aktywna tylko w okresie letniego wy³¹czenia instalacji.
S¹ jednak tak¿e takie rodzaje baterii, które mog¹ prze¿yæ i
rozwijaæ siê w gor¹cej wodzie.
Œrodki zapobiegawcze
Tam, gdzie pojawi³a siê w¿erowa perforacja
grzejników w zwi¹zku z korozj¹, jest du¿e
prawdopodobieñstwo, ¿e wszystkie inne grzejniki w
instalacji zosta³y dotkniête w ten sam sposób. Zazwyczaj
wtedy zaleca siê wymianê wszystkich grzejników.
Nie zaleca siê silnego odkamieniania przy u¿yciu
œrodków kwasowych w instalacjach, w których nast¹pi³o
uszkodzenie grzejników, chyba ¿e operacja ma na celu
ujawnienie s³abych punktów. ³agodne czyszczenie przy
u¿yciu œrodka typu dyspersyjnego jest zazwyczaj
konieczne dla usuniêcia produktów korozji, które mog³yby
siê dostaæ do nowych grzejników.
Œrodki zaradcze maj¹ce wyeliminowaæ b³êdy
zwi¹zane z napowietrzaniem, takie jak zbyt du¿a
wydajnoœæ pomp, s¹ niezbêdne dla unikniêcia
powtarzania tych b³êdów.

2.3 POWIETRZE W INSTALACJACH
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Napowietrzanie wody w obiegu nie tylko
powoduje gwa³towne przyspieszenie korozji, ale tak¿e
ha³as i koniecznoœæ czêstego odpowietrzania.
Napowietrzanie wskazuje na obecnoœæ uszkodzeñ.
.
WODÓR
Wodór Jest wytwarzany w praktycznie wszystkich
instalacjach centralnego ogrzewania, które nie s¹
chronione specjalnymi œrodkami, jako produkt uboczny
kilku rodzajów procesów korozyjnych. Gaz jest palny i
mo¿na go sprawdziæ poprzez spróbowanie zapalenia go
w czasie odpowietrzania grzejnika (UWAGA). Dodanie
p³ynu chroni¹cego instalacje centralnego ogrzewania
FERNOX skutecznie zapobiegnie korozji i tworzeniu siê
wodoru oraz gazów wytwarzanych przez baterie.
NAPOWIETRZANIE mo¿e tak¿e mieæ miejsce
pomimo zastosowania œrodka ochronnego. Wskazuje na
to obecnoœæ uszkodzenia, którego nie mo¿na naprawiæ
jedynie przez profilaktykê antykorozyjn¹. Niniejsza czêœæ
ma przede wszystkim wyjaœniæ najczêstsze rodzaje
uszkodzeñ i pomóc w ich umiejscowieniu oraz usuniêciu.

PRZYCZYNY
NIEPOMPOWANIE
Niew³aœciwy uk³ad instalacji mo¿e prowadziæ do
stanu braku równowagi hydraulicznej powoduj¹cego, ¿e
woda jest przepompowywana przez otwart¹ rurê
odpowietrznika do naczynia zbiorczego sprawdzenie
naczynia zbiorczego (system otwarty) w czasie kiedy
pompa jest w³¹czona i wy³¹czona. W rezultacie, poziom
wody w zbiorniku opadowym bêdzie siê podwy¿sza³ o t¹
sam¹ objêtoœæ poprzez rurê doprowadzenia zimnej wody.
Za ka¿dym razem kiedy pompa jest wy³¹czona, woda
ponownie natleniona dostaje siê do instalacji.
Przechodz¹c przez kocio³, rozpuszczone powietrze jest
usuwane z roztworu, tworz¹c b¹belki powietrza, które
zazwyczaj zbieraj¹ siê z pierwszym grzejniku, po stronie
przep³ywu lub na porêczy na rêczniki w ³azience.
SPRAWDZENIE - trz yma æ ma³ y zbi orn ik
na pe ³n io ny wo d¹ po d ot wa rt ym ko ñc em ru ry
odpowietrzaj¹cej, której koniec powinien wystawaæ nad
poziom wody w zbiorniku opadowym. Nastêpnie w³¹czyæ
pompê- obserwowaæ czy woda jest wci¹gana do rury
odpowietrzaj¹cej.
SPRAWDZENIE - zakrêciæ zawór kulowy
zbiornika opadowego, zdj¹æ zbiornik opadowy i wytrzeæ
go do such a. Bez trz ymania zb iornika p od rur¹
odpowietrzaj¹c¹ w³¹czyæ pompê i obserwowaæ lub
zmierzyæ ile wody wejdzie do zbiornika opadowego. Ta
iloœæ napowietrzonej wody miesza siê w instalacji za
ka¿dym z wielu razy w ci¹gu dnia kiedy w³¹czana jest
pompa.
ŒRODEK ZARADCZY- poniewa¿ taka sytuacja
mo¿e mieæ miejsce w przypadku kiedy pompa ustawiona
jest po stronie przep³ywu, z rur¹ odpowietrzaj¹c¹
pomiêdzy pomp¹ i kot³em, a rur¹ zimnego doprowadzenia
umiejscowion¹ po stronie powrotu kot³a- nale¿y roz³¹czyæ
rurê doprowadzenia zimnej wody i pod³¹czyæ tak, ¿eby siê
znalaz³a pomiêdzy pomp¹ i rur¹ odpowietrzaj¹c¹. Od
lewej do prawej: kocio³, odpowietrznik, doprowadzenie
zimnej wody, pompa. Pozwoli to na stworzenie równowagi
i zapobiegnie huœtawce poziomów wody oraz
wprowadzeniu natlenionej wody za ka¿dym razem, kiedy
pompa jest wy³¹czona.
MIKRO-PRZECIEKI
Fernox uku³ okreœlenie „mikro-przeciek”, aby
opisa æ pewie n okreœ lony typ ma³yc h porow atych
otw ork ów, k tór e ni e pr zep usz cza j¹ w ody, ale
przepuszczaj¹ powietrze- pompa obiegowa wywiera
ciœnienie na stronê wyjœcia i ssanie na stronê wejœcia. Tym
samym, czêœæ instalacji jest pod „ujemnym ciœnieniem”.
Jest to czêœciowo równowa¿one przez ciœnienie wody w
naczyniu zbiorczym. Mikro-przecieki
w rurach lub
grzejnikach po stronie ss¹cej pompy mog¹ wpuszczaæ
powietrze, ale niestety nie zdradzaj¹ swojej obecnoœci
poprzez wypuszczenie wody, kiedy pompa jest
wy³¹czona. Tym samym uszkodzenie(a) mo¿e zostaæ
wyeliminowane tylko na podstawie logicznego
sprawdzenia i na podstawie ustalonej historii przypadku.
ZAWORY
ZAWORY GRZEJNIKA (lub zawory odcinaj¹ce)
mog¹ wypuszczaæ powietrze je¿eli s¹ poluzowane lub
je¿eli mosi¹dz zosta³ odcynkowany.
SPRAWDZENIE - zdj¹æ zakrywkê zaworu i
dokrêciæ nakrêtkê d³awikow¹ o jeden z¹bek, do æwierci
obrotu na pierœcieniu, lub trochê mocniej, je¿eli jeszcze
jest luŸna. Zacz¹æ od ostatniego grzejnika po stronie
powrotu instalacji- obserwowaæ zmiany iloœci powietrza
zebranego w pierwszym grzejniku po stronie zasilania. W

razie potrzeby powtórzyæ operacjê na nastêpnym
grzejniku po stronie powrotu.
POMPA
Pompa mo¿ e wpuszcz aæ powiet rze je¿el i
po³¹czenia gwintowe po stronie wejœcia lub pobliski zawór
maj¹ niewielki otwór.
SRODEK ZARADCZY - zastosowaæ zewnêtrzny
uszczeln iacz przeciek ów (Fernox LSX) na z³¹czu
gwintowym lub poprawiæ z³¹cze.
PO£¥CZENIA LUTOWANE
Z£¥CZA LUTOWANE s¹ czêsto lekko porowate.
Nie jest rezultatem z³ego wykonawstwa, poniewa¿ lut
„obkurcza” siê nierówno w czasie krzepniêcia- czêœæ
jeszcze ciek³a eutektycznego stopu ci¹gle cofa siê w
obszar z³¹cza, podczas gdy czêœæ bogatsza w o³ów
zd¹¿y³a ju¿ okrzepn¹æ. Pory mog¹ byæ „zatkane” przez
d³ugi czas przez resztki topnika i objawiæ siê wiele lat
póŸniej jako mikro-przecieki.
ŒRODEK ZARADCZY - ten typ mikro-przecieków
jest bardzo trudny do zlokalizowania. Przeczyszczenie
niektórych z³¹czy wilgotnym papierem Œciernym,
nastêpnie posmarowanie zewnêtrznym uszczelniaczem
przecieków Fernox LS-X, mo¿e okazaæ siê skuteczne.
LUT OWAN IE Z £¥C ZA W RUR ACH POD
BETONEM mog¹ zostaæ poddane wyj¹tkowo silnym
naprê¿eniom, je¿eli instalatorzy nie os³abi¹ liniowej si³y
naprê¿eñ i skurczów. Boczne wyginanie rur spowoduje w
koñcu rozpadniêcie siê lutów na ³¹czniku kapilarnymkruchoœæ lutów lutu jest zjawiskiem metalurgicznym.
Podczas gdy miêkki lut, stop g³ównie cyny i o³owiu jest
doœæ miêkki i giêtki, po tym jak miêkki sk³adnik utworzy
stop miedzi/cyny (CuSn) na powierzchni ³¹cz¹cej,
powierzchnia stanie siê krucha i bêdzie coraz bardziej
krucha na skutek dzia³ania wysokiej temperatury wody i
czasu. Mo¿e to trwaæ wiele lat- z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy
materia³ jest poddany wygiêciom i natê¿eniom. W
rezultacie, lut mo¿e siê rozpaœæ i utworzyæ przeciek.
ŒRODEK ZARADCZY - je¿eli wszystkie inne
mikro-przecieki zosta³y wyeliminowane, nale¿y utworzyæ
nad pod³og¹ tymczasowy by-pass rur powrotnych i
pozostawiæ go na sta³e, je¿eli wyeliminuje to dostawanie
siê powietrza.
Temperatura i naprê¿enia lub skurcze mog¹ mieæ
wp³yw na przecieki mikro-przecieki. Dlatego te¿ mo¿e
zaistnieæ potrzeba przeprowadzenia testów kiedy
instalacja jest gor¹ca, a nastêpnie kiedy jest zimna.

2 . 4 S T R A T Y PA L I W O W E W
INSTALACJACH CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Szybkoœæ przekazywania ciep³a jest wprost
proporcjonalna do przewodnoœci cieplnej powierzchni
przekazuj¹cych ciep³o. Obecnoœæ zarówno miêkkiego jak
i twardego kamienia na powierzchniach wymiany ciep³a
mo¿e wiêc znacznie obni¿aæ prêdkoœæ przekazywania
ciep³a, przy temperaturach gazu spalinowego rosn¹cych
wprost proporcjonalnie. Problem dotyczy g³ównie kot³a,
ale osady w grzejnikach i rurach tak¿e zmniejszaj¹
wydajnoœæ ca³ej instalacji czêsto bardziej zauwa¿alnie.
Poni¿ej przedstawiono wzglêdn¹ przewodnoœæ
ciepln¹ ró¿nych materia³ów i wynikaj¹ce z niej skutki dla
instalacji:
Na obszarach o twardej wodzie wêglan wapnia
bêdzie siê wytr¹caæ i tworzyæ kamieñ na najbardziej
gor¹cych powierzchniach. Nowoczesne kot³y rurowe o
niskiej zawartoœci wody i ma³ej wadze s¹ szczególnie

podatnego na tego typu zjawisko. Wysokie temperatury
pow³okowe przyci¹gn¹ osady wapniowe nawet ze
stosunkowo „miêkkiej” wody. (Jednak¿e , pomimo tego, ¿e
miêkka woda nie powoduje problemów zwi¹zanych z
kamieniem kot³owym, jest bardziej korozyjna ni¿ twarda
woda).
1.Tworzenie osadów kamienia jest ograniczone
przez ca³kowit¹ twardoœæ wody u¿ytej do pocz¹tkowego i
do nastêpnych zape³nieñ. Natomiast
ZANIECZYSZCZENIA CZARNEGO TLENKU ¯ELAZA s¹
nieustannie produkowane we wszystkich instalacjach nie
chronionych specjalnymi p³ynami, nawet jeœli nie ma w
nich powietrza lub rozpuszczonego tlenu, g³ównie z
powodu korozji elekrolitycznej. Obecnoœæ wiêkszej iloœci
rozpuszczonego tlenu, byæ mo¿e z powodu b³êdów
zwi¹zanych z napowietrzaniem, jeszcze pogarsza ten
problem. Tlenek ¿elaza jest 5 razy ciê¿szy ni¿ woda i
osiada w miejscach o najmniejszym przep³ywie. Ma tak¿e
tendencjê do dryfowania do najni¿szych czêœci instalacjizazwyczaj do kot³a.
Oprócz przyczyniania siê do marnowania paliwa,
osady te powoduj¹ inne problemy, takie jak.
G£OŒNE DZIA£ANIE KOT£A, USZKODZENIA
POMPY i mog¹ prowadziæ do PRZEDWCZESNEGO
USZKODZENIA KOT£A w zwi¹zku z miejscowym
przegrzaniem.
Podczas badania domowej instalacji centralnego
ogrzewania, ze szczególnie g³oœno dzia³aj¹cym kot³em,
stwierdzono nastêpuj¹ce fakty:
Objêtoœæ wody- oko³o 90 litrów. Ca³kowita
twardoœæ doprowadzanej wody- 290 mg/l. Ca³kowita
twardoœæ wody w obiegu zmniejszona do 30 mg/l tylko po
trzech tygodniach normalnego u¿ytkowania instalacji w
czasie zimy.
Wynika z tego, ¿e oko³o 23.5 grama wêglanu
wapnia z wody przy pierwszym nape³nieniu osadzi³o siê w
rurach kot³a. Dalsza inspekcja wykaza³a osady o gruboœci
od 0.25mm na mniej gor¹cych obszarach, do 3 mm na
najgorêtszych obszarach. Samo to mog³o byæ przyczyn¹
marnowania oko³o 20% paliwa.
Na niektórych obszarach, kamieñ poruszy³ siê
powoduj¹c tworzenie b¹belków pary
w zwi¹zku z
„zagotowaniem szczeliny”. Dla mieszkañców HA£AS
KOT£A sta³ siê nie do zniesienia, natomiast nie zdawali
sobie Oni sprawy ze zwiêkszonego zapotrzebowania na
paliwo, niezbêdne do utrzymania w pomieszczeniach
¿¹danej temperatury.
Wiele kot³ów gromadzi osady powoduj¹ce
marnowanie od 10 do 35% paliwa w ci¹gu tylko 5 lat
(niewiele ju¿ wtedy brakuje do ca³kowitego zepsucia
kot³a).
KOSZTY zanieczyszczonych kot³ów w Polsce
mog¹ siêgaæ setek milionów z³otych. Prze oko³o 5
milionach wodnych domowych instalacjach centralnego
ogrzewania, marnowanie nawet przeciêtnie 5% rocznie
zu¿ytego paliwa, w kwocie, powiedzmy, 1000 z³.,
prowadzi do marnotrawstwa oko³o 250 milionów z³.
Rocznie. Liczba ta nie obejmuje instalacji publicznych i
przemys³owych!
ŒRODKI ZARADCZE
Idealn¹ sytuacj¹ jest, kiedy wszystkie wodne
instalacje s¹ CHRONIONE SPECJALNYM P£YNEM
OCHRONNYM DO INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, kiedy jeszcze s¹ nowe! Je¿eli dba siê
o wewnêtrzn¹ czystoœæ instalacji od zewn¹trz mo¿na
przed³u¿yæ okres jej u¿ytkowania i utrzymaæ jej
pocz¹tkow¹ wydajnoœæ. Wiele pieniêdzy wydaje siê
na kosztowne innowacje maj¹ce na celu

zaoszczêdzenie paliwa, zamiast pomyœleæ o
zastosowaniu tej podstawowej i stosunkowo
niedrogiej procedury.
Na dodatek, przez czyszczenie, mo¿na
przywróciæ wydajnoœæ istniej¹cych instalacji w
ka¿dym wieku. Kolejna aplikacja p³ynu chroni¹cego
przed korozj¹ mo¿e utrzymaæ osi¹gniêt¹ wydajnoœæ. I
rzeczywiœcie, w wielu przypadkach, mo¿na
zaoszczêdziæ na pozornej potrzebie zakupu nowego
kot³a lub nawet wymiany ca³ej instalacji.
CHEMICZNE P£YNY CZYSZCZ¥CE FERNOX
mog¹ przywróciæ instalacjê do stanu pocz¹tkowego,
lub w pewnych przypadkach, do stanu lepszego ni¿
pocz¹tkowy.
P£YN OCHRONNY DO INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA FERNOX jest prosty i
bezpieczny w stosowaniu; sprawia, ¿e woda staje siê
nie-korozyjna, powstrzymuje tworzenie siê kamienia i
mo¿e dzia³aæ ca³e lata.
Produkty FERNOX s¹ z powodzeniem
stosowane od ponad 30 lat w milionach instalacji.
Miliony mog¹ jeszcze z nich skorzystaæ.

2.5 G£OŒNE DZIA£ANIE KOT£A
Zadaniem producentów kot³ów jest
zaprojektowanie urz¹dzeñ zgodnie z najnowszymi
wymaganiami dotycz¹cymi oszczêdnoœci zajmowanej
powierzchni, niskich kosztów,wysokiej wydajnoœci. W
rezultacie, wymagane iloœci ciep³a przechodz¹ przez
mniejsz¹ powierzchniê metalu wymiennika ciep³a ni¿
kiedykolwiek w historii ciep³ownictwa. Sytuacja taka
stawia nowe wymagania przed dostawcami kot³ów,
projektantami instalacji oraz instalatorami- kot³y z
odg³osami bulgotania i stukania nie tylko ujemnie
wp³ywaj¹ na komfort ¿ycia mieszkañców domu, ale tak¿e
miejscowe przegrzanie metalu kot³a z pewnoœci¹ skracaj¹
okres jego u¿ytkowania.
G³oœne dzia³anie kot³a jest praktycznie zawsze
spowodowane przez osad albo wapnia albo twardego,
czarnego tlenku ¿elaza (magnetyt FeO). Pêkniête kot³y
zazwyczaj maj¹ za sob¹ historiê g³oœnego dzia³ania i
prawie wszystkie zawieraj¹ zbyt du¿¹ iloœæ osadu
kamienia wapiennego lub czarnego tlenku ¿elaza lub
warstwy obu. Jednak¿e, kiedy w instalacji pojawi siê
ukryty przeciek i do instalacji dostanie spora iloœæ wody
uzupe³niaj¹cej, próbki kamienia kot³owego zawieraj¹
g³ównie wapñ. Okreœlenie osadu po kolorze mo¿e byæ
bardzo myl¹ce, poniewa¿ bia³e sole wapnia mog¹ przyj¹æ
kolor czarny lub czerwony, je¿eli obecny jest tlenek
¿elaza. Kot³y wiêksze ni¿ domowe s¹ zazwyczaj dobrze
izolowane, w zwi¹zku z czym nie s³ychaæ ich g³oœnego
dzia³ania, które mo¿e byæ sygna³em ostrzegawczym.
Kot³y wymagaj¹ trzech podstawowych warunków,
które nale¿y spe³niæ i utrzymaæ dla ochrony kot³a,
unikniêcia ha³asów i ze wzglêdu na oszczêdnoœæ paliwa.
-Ca³kowity brak nawet najmniejszych osadów
jakiegokolwiek rodzaju.
-Du¿a prêdkoœæ wody przechodz¹cej przez
wymiennik ciep³a.
-Ca³kowite unikanie przechodzenia pêcherzyków
powietrza przez wymiennik ciep³a.
Kot³y ¿eliwne s¹ zazwyczaj mniej wra¿liwe ni¿
kot³y rurowe i mog¹ tolerowaæ pewne odchylenia od stanu
idealnego. Chropowata powierzchnia ¿eliwa jest
zazwyczaj pocz¹tkowo pokryta œciœle
przylegaj¹c¹
pow³ok¹ czarnego tlenku ¿elaza. Pow³oka odlewnicza jest
zazwyczaj bardzo cienka i tym samym ma minimalne
w³aœciwoœci izolacji ciep³a, ale kiedy zostanie usuniêta
przez póŸniejsze odkanienianie, kocio³ mo¿e staæ siê

bardziej wydajny, ni¿ kiedy by³ zupe³nie nowy.
(Rys. 1.) Efekty zwi¹zane z najczêstszymi
rodzajami kamienia kot³owego
RODZ. OSADU GRUB. OSADU STRATY WYDAJNOŒCI
mm
(przybl)

Wêglan wapnia 0,076
Wêglan wapnia 0,102
Siarczan wapnia 0,229
Siarczan wapnia 0,457
Tlenek ¿elazowy 0,508

2,5%
5,0%
2,5%
5,0%
2,5%

WZROST TEMP.
METALU KOT£A

31OC
90OC
31OC
90OC
31OC

¯eliwo i czarny tlenek ¿elaza maj¹ zupe³nie ró¿ne
prêdkoœci rozprê¿enia i kurczenia siê. Pow³oka tlenowa,
bêd¹ca z natury tward¹ i kruch¹, w koñcu roz³amuje siê i
kruszy, pozwalaj¹c na wyst¹pienie miejscowego
zagotowania siê wewn¹trz szczeliny, nawet je¿eli
temperatura wody w obiegu jest du¿o ni¿sza od
temperatury wrzenia, w ma³ych kot³ach domowych samo
to mo¿e prowadziæ do s³abych ha³asów spowodowanych
wydzielaniem siê pêcherzyków powietrza, zw³aszcza przy
mniejszych prêdkoœciach wody- oderwany py³ tlenkowy i
p³atki oraz uprzednio œciœle przylegaj¹ce resztki piasku
odlewniczego, utworz¹ osad prowadz¹cy do
miejscowego przegrzania.
Zagotowanie wody pod i wewn¹trz osadu mo¿e
spowodowaæ g³oœniejsze ha³asy i wibracje. Dodatkowe
odk³adanie siê kamienia i p³ywaj¹ce zanieczyszczenia
tlenkowe z koroduj¹cych grzejników, które dostaj¹ siê do
kot³a, mog¹ sprawiæ, ¿e ha³as dobiegaj¹cy z kot³a stanie
siê nie do zniesienia. Normalna kolej rzeczy jest
nastêpuj¹ca: pow³oka wêglanu wapnia z twardej wody i
zanieczyszczenia tlenkowe z grzejników zwiêkszaj¹
temperatury metalu kot³a. Pow³oka kot³a i piasek odrywaj¹
siê i tworz¹ czêœæ kamienia i osad. Takie warunki
przyczyniaj¹ siê do uszkodzenia kot³a, je¿eli instalacja nie
jest chroniona (patrz rys. 1 kolumna 4).
Kot³y rurowe (domowe) s¹ czasami opisywane
jako „kot³y o niskiej zawartoœci wody”. Ich rozplanowanie
mo¿e byæ tak¿e rozpatrywane jako kontynuacja rur
instalacji cieplnej, odpowiednio dopasowanych, z
¿eberkami absorbuj¹cymi ciep³o, palnikiem i urz¹dzeniem
steruj¹cym. Wiêkszoœæ kot³ów tego typu jest
produkowana z cienkiej warstwy miedzi o wysokiej
przewodnoœci cieplnej. Dodatkowe fragmenty miedzi s¹
nak³adane we wnêtrzu kot³a dla dalszego poprawienia
absorpcji ciep³a lub w celu rozproszenia ca³kowitej iloœci
przyjmowanego ciep³a na wiêksz¹ powierzchniê metalu.
Inne kot³y maj¹ wk³adki w celu osi¹gniêcia wiêkszego
stopnia turbulencji wody, a tak¿e w celu uzyskania
maksymalnej absorpcji ciep³a, tj. wysokiej wydajnoœci,
je¿eli chodzi o podstawowy projekt. Wiele kot³ów o niskiej
zawartoœci wody jest produkowanych z aluminium.
Wszystkie nowoczesne kot³y s¹
wysokoefektywne- kiedy s¹ nowe i poprawnie
zainstalowane, zu¿ywaj¹c bardzo ma³o energii i maj¹
krótki okres nagrzewania siê. Miedziane kot³y rurowe
mo¿na opisaæ jako bardziej efektywne je¿eli chodzi o
wagê metalu i powierzchniê wymiennika ciep³a, w
stosunku do iloœci ciep³a przekazywanej wodzie. Kot³y
rurowe mo¿na tak¿e rozpatrywaæ jako bardziej wra¿liwe, z
powodu wy¿szych temperatur pow³okowych, które s¹
nieustannie wytwarzane. Wymagaj¹ prawie klinicznej
czystoœci wewn¹trz- w przeciwnym wypadku straty
wydajnoœci mog¹ staæ siê wiêksze ni¿ w ciê¿szych,
¿eliwnych wymiennikach ciep³a.
Lokalne warunki odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê,
szczególnie tworz¹c kamieñ zwi¹zki chemiczne,
rozpuszczone w wodzie. B³êdne jest mniemanie, ¿e
œrednio twarda woda nie ma szkodliwego wp³ywu na

instalacje centralnego ogrzewania, nawet, je¿eli woda z
pocz¹tkowego nape³nienia nie jest nigdy spuszczana i
wymieniana.
Osady wapnia staj¹ siê proporcjonalnie bardziej
szkodliwe przy wymianie lub uzupe³nieniu wody
instalacyjnej. Wszystkie kot³y przyci¹gaj¹ i odk³adaj¹
zanieczyszczenia tworz¹ce kamieñ z ca³ej objêtoœci wody
w obiegu, sprawiaj¹c, ¿e staje siê ona odpowiednio
bardziej miêkka (nie jest to ¿adn¹ korzyœci¹ dla instalacji,
poniewa¿ miêkka woda jest bardziej korozyjna ni¿ twarda
woda). Substancja, ogólnie nazywana kamieniem
kot³owym jest najczêœciej mieszank¹ g³ównie wêglanu
wapnia (kredy) z ma³ymi iloœciami siarczanu wapnia
(gipsu). W³aœciwoœci izoluj¹ce krety i gipsu ró¿ni¹ siê.
Cienkie pow³oki mog¹ powodowaæ du¿e wzrosty
temperatury metalu kot³a i procentowe straty wydajnoœci
takie, jak pokazano na rys.1
Oszczêdnoœæ paliwa uzyskana dziêki utrzymaniu
czystoœci wewn¹trz kot³a wymaga znacznie mniejszych
nak³adów finansowych ni¿ stosowanie innych rozwi¹zañ
oszczêdzaj¹cych paliwo.
G³oœne dzia³anie kot³a nie jest spowodowane
bezpoœrednio przez tworzenie siê pêcherzyków pary, ale
jest zwi¹zane z gwa³townym skraplaniem lub implozj¹
pary w wodzie. Si³y implozyjne i zwi¹zany z nimi ha³as s¹
oczywiœcie wiêksze, je¿eli otaczaj¹ca woda jest zimna. Ta
sama reakcja skraplania jest wolniejsza i mniej gwa³towna
w ciep³ej lub gor¹cej wodzie. Nieprawid³owe warunki
ci¹gle istniej¹ w kotle, ale efekty s¹ mniej s³yszalne przy
wy¿szych temperaturach wody.
Identyczne zjawisko zosta³o zaobserwowane
przez ka¿dego, kto s³ysza³ podgrzewanie zimnej wody lub
mleka przez wtrysk pary w kawiarni. Ha³as kondensacji
implozji zmniejsza siê ze wzrostem temperatury p³ynu i
jest zastêpowany przez ciche bulgotanie kiedy p³yn
osi¹ga temperaturê wrzenia, czyli kiedy para ju¿ siê nie
skrapla, ale przechodzi przez p³yn w swoim pierwotnym
stanie.
Stuki z grzejników lub zaworów odcinaj¹cych
mo¿e byæ bezpoœrednio zwi¹zane z gwa³townym
przechodzeniem du¿ych iloœci pary w mniejsze iloœci
wody podczas kurczenia siê w czasie implozji. Zmiana
zaworów oka¿e siê bezskuteczna. •ród³o problemu
znajduje siê znacznie dalej, w kotle.
Pêcherzyki powietrza, jak para, czasowo
wypieraj¹ wodê absorbuj¹c¹ ciep³o z obszaru
stykaj¹cego siê z powierzchni¹ metalu. Wynikaj¹cy z tego
miejscowy wzrost temperatury powierzchni metalu, mo¿e
przyczyniaæ siê do stopniowego zanieczyszczenia i
ha³asu. Du¿e pêcherze powietrza s¹ gorsze, drobno
rozproszone powietrze jest stosunkowo nieszkodliwe.
Wyœledzenie Ÿród³a napowietrzania mo¿e dowieœæ
niemo¿liwego- nie widaæ ¿adnych otworów. W wielu,
st¹din¹d tajemniczych przypadkach, zosta³y wykryte
przecieki do wewn¹trz, po stronie ss¹cej pompy. Z³¹cza i
szczególnie ko³nierze, mog¹ okazaæ siê wodoszczelne,
ale niekoniecznie powietrzno- szczelne.
Ciep³o utajone jest zatrzymywane przez kilka
sekund d³u¿ej w metalu kot³a, je¿eli pompa zostanie
wy³¹czona jednoczeœnie ze zgaszeniem p³omienia.
Czêœci metalu kot³a i na pewno sucha czêœæ kot³a
¿eliwnego, bêd¹ mia³y wtedy temperaturê wysoko
przekraczaj¹c¹ temperaturê wrzenia wody. Nieruchoma
w tej chwili woda, natychmiast po zetkniêciu siê z
metalem, zagotuje siê. Wyjaœnia to sycz¹ce odg³osy
obserwowane po wy³¹czeniu kot³a. Ha³as znika po
rozproszeniu siê nadmiaru ciep³a w wodzie. Idealne jest
utrzymanie cyrkulacji wody dopóki ciep³o utajone siê nie
rozproszy.

Inne odpady, które mog¹ tworzyæ osad i staj¹ siê
czêœci¹ twardych osadów, mog¹ zawieraæ piasek,
pochodz¹cy z formy, w której odlewano ¿eliwo. Piasek
odlewniczy powinien zostaæ usuniêty przez producenta
kot³a, ale poniewa¿ jest ono mocno wciœniêty w odlew, ze
wzglêdów ekonomicznych, ca³kowite usuniêcie piasku nie
zawsze jest mo¿liwe. Piasek jest stopniowo uwalniany z
pow³oki odlewniczej.
£uszcz¹ca siê pow³oka tlenkowa i piasek tworz¹c
warstwê, mog¹ wytwarzaæ ha³as nie do zniesienia. Piasek
i py³ ceglany mog¹ tak¿e pochodziæ z nieostro¿nego
przesuwania otwartych rur przez œciany i sufit.
Os ad y tl en ku ¿e la za ro zs ad za j¹ ko ci o³ .
Tworzenie siê osadów wapna jest ograniczone przez
ca³ kow it¹ t war doœ æ wod y u¿y tej d o pie rws zeg o
nape³nienia i nastêpnych nape³nieñ, osad czarnego
tlenku ¿elaza (magnetytu) jest tworzony nieustannie we
wszystkich instalacjach, chyba ¿e do wody w obiegu
dodany zostanie na czas p³yn chroni¹cy instalacje
centralnego ogrzewania. Mikroskopijne cz¹steczki tlenku
utworzone pocz¹tkowo przez procesy korozyjne, skupiaj¹
siê i tworz¹ wiêksze cz¹steczki oraz osad. W grzejnikach,
miêkki osad tworzy skorupowate, twarde i kruche pok³ady,
ale o wiele twardsze „spieczone” osady tworz¹ siê w kotle.
Tlenek jest w przybli¿eniu 5 razy ciê¿szy ni¿ woda i
wykazuje naturaln¹ tendencjê do dryfowania do
najni¿szych czêœci instalacji grzewczych, gdzie
zazwyczaj umieszczony jest kocio³. Ni¿sza prêdkoœæ
wody prowadzi do wiêkszego wytr¹cania siê osadu w
kotle. Dopóki korozja nie zostanie opóŸniona lub dopóki
siê jej zupe³nie nie zapobiegnie, warstwy tlenku ¿elaza
powinny byæ systematycznie usuwane- w przeciwnym
razie kocio³ bêdzie nara¿ony na wygiêcie i pêkniêcie z
powodu miejscowego przegrzania. Jednak¿e,
gospodarka paliwowa zaczyna cierpieæ na d³ugo przed
pojawieniem siê uszkodzeñ kot³a. Cienka warstwa tylko
0,020” tlenku ¿elaza powoduje straty paliwa siêgaj¹ce
2,5% (patrz rys. 1).
Nowe kot³y w starych instalacjach mog¹ staæ siê
nadmiernie zanieczyszczone przez istniej¹ce osady
tlenku wkrótce po instalacji. Prace zwi¹zane z wymian¹
kot³a mog¹ naruszyæ miêkki osad i luŸne warstwy.
Wymiana pompy mo¿e wywo³aæ ró¿ne natê¿enia
przep³ywu, przenosz¹c miêkki osad z pozosta³ej czêœci
instalacji. Nale¿y usun¹æ ca³y miêkki osad przed wymian¹
kot³a.
ŒRODKI ZARADCZE
- Metody zapobiegania s¹ stosunkowo ³atwe do
zastosowania. Dostêpne materia³y pozwalaj¹ na g³êbsze
poznanie problemu.
Œrodki chroni¹ce instalacje centralnego
ogrzewania.
Przez wiele lat wypróbowano wiele ró¿nego
rodzaju inhibitory korozji. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e spe³ni³y
swoj¹ funkcjê, je¿eli korozja zostanie spowolniona lub
zmniejszona o 1-99%, pod warunkiem, ¿e jednoczeœnie
zmniejszone zosta³y osady nagromadzonego tlenku.
Œrodki chroni¹ce instalacje centralnego ogrzewania
eliminuj¹ korozjê, tak ¿e nie ma ryzyka powstania osadu
tlenku lub w¿erów, nawet w warunkach przypadkowego
napowietrzania lub zbytniego rozcieñczenia. Zapobiegaj¹
tak¿e powstaniu osadów wapna, dzia³aj¹ przez wiele lat i
mog¹ jedynie wymagaæ niewielkiego uzupe³nienia od
czasu do czasu.
- Œrodki naprawcze nie s¹ takie proste. S¹
bardziej kosztowne i bardziej pracoch³onne, ni¿ te
zapobiegaj¹ce g³oœnemu dzia³aniu kot³a i korozji.
Osady tlenku mo¿na w du¿ej czêœci usun¹æ z
instalacji w ka¿dym wieku za pomoc¹ œrodków

dysperguj¹cych, po których powinno nast¹piæ obfite
przep³ukanie czyst¹ wod¹. Jest to najmniej kosztowna
metoda, ale pozwala usun¹æ tylko, lub g³ównie, miêkki
osad. Jednak¿e bior¹c pod uwagê, ¿e skorupowaty lub
utwardzony osad jest mniej podatny na dryfowanie i
zanieczyszczanie kot³a, ta metoda mo¿e przynieœæ wiele
korzyœci.
Oddzielne odkamienianie kot³a mo¿e przynieœæ
korzyœæ po usuniêciu ca³ego miêkkiego osadu. Grzejniki
powinny zostaæ odizolowane od instalacji, pozwalaj¹c
ograni czony
obieg, sk³ada j¹cy siê ze zbiorn ika
opadowego kot³a, rury doprowadzaj¹cej i
odpowietrzaj¹cej i zbiornika gor¹cej wody. Nastêpnie
mo¿na odkamieniæ instalacjê, wy³¹czaj¹c grzejniki, w
okresie do 24 godzin, po czym trzeba przep³ukaæ
instalacjê zwyk³¹ wod¹ i neutralizatorem, w celu poddania
powierzchni wewn¹trz instalacji pasywacji.
Osad piasku nie jest rozpuszczalny w normalnych
kwasach s³u¿¹cych do odkamieniania. Po odkamienieniu,
wszelkie pozosta³oœci piasku najlepiej usun¹æ obfitym
p³ukaniem. Oznacza to, ¿e jedno górne i jedno dolne
po ³¹ cz en ie po wi nn o zo st aæ ot wa rt e dl a wo dy
wtryskiwanej z góry i szybkiego odp³ywu na dole.
Koszt ca³kowity œrodków chemicznych mo¿e
stanowiæ 5-25% kosztów wymiany, w zale¿noœci od
sytuacji.
Koszt zapobiegania korozji, osadom tlenku,
osadom wapniowym i g³oœnemu dzia³aniu kot³a plasuje
siê w okolicach 0,5% kosztów wymiany, w zale¿noœci od
wartoœci instalacji.
Za po bi eg an ie ko ro zj i, os ad om wa pn a i
marnot rawstw u paliwa przy u¿yciu nowocz esnych
œrodków chemicznych przyczynia siê w wielkim stopniu
do ochrony œrodowiska naturalnego.

2.6 ZANIECZYSZCZENIA
BIOLOGICZNE W INSTALACJACH
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Naczynia wzbiorcze i wyrównawcze
Pow³oki lub warstwy glonów mo¿na czasem
znaleŸæ na powierzchni naczyñ wyrównawczych.
Generalnie przyczyn¹ powstawania tych warstw s¹
narosty grzybów pleœniowych, na przyk³ad Penicillium, a
nie glony. Ostatnie wymagaj¹ œwiat³a do wzrostu, tak jak
wszystkie roœliny.
Cienka b³ona mo¿e mieæ zapach szlamu, ale nie
stwarza powa¿nych problemów. Je¿eli instalacja jest
opró¿niana z jakiegokolwiek powodu, na
przyk³ad
usuwania grzejników w czasie malowania, mo¿e to
spowodowaæ wci¹gniêcie resztek do instalacji, która
mo¿e siê zatykaæ. Takie zatory s¹ bardzo zbite i nawet
obfite p³ukanie wod¹ mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹cym
œrodkiem do usuniêcia zlepków.
Powstawanie szlamów grzybicznych wynika
zazwyczaj z niedok³adnego przykrycia naczynia
wyrównawczego lub z niedostatecznej iloœci inhibitora
korozji w zbiorniku dla utrzymania sterylnoœci. Kurz,
insekty i zarodniki mog¹ siê dostaæ do naczynia z
otoczenia i nawet w obecnoœci biocydów ci¹g³y dop³yw
zanieczyszczeñ przez d³u¿szy czas mo¿e go wyczerpaæ.
Je¿eli inhibitor jest dodawany do instalacji podczas jej
nape³niania, oznacza to, ¿e produkt przechodzi przez
instalacjê i grzejniki, ale niewielka jego iloœæ dostaje siê do
zbiornika lub w ogóle nie dostaje siê do zbiornika. Pomimo

tego, ¿e inhibitor w koñcu zmiesza siê z wod¹ w ca³ej
instalacji, zanim to nast¹pi pojawia siê mo¿liwoœæ rozwoju
mikroorganizmów, które z czasem mog¹ staæ siê zdolne
do tolerowania powolnego wzrostu iloœci biocydów
zawartych w preparacie, w miarê mieszania siê wody.
DZ IA £A NI E: Na le ¿y op ró ¿n iæ na cz yn ie i
zdezynfekowaæ je 0,1% roztworem preparatu Fernox AF10 biocyd. Nape³niæ ponownie zbiornik dodaj¹c miarkê
AF-10 (patrz instrukcja na pojemniku) i uzupe³niæ stê¿enie
inhibitora. Upewniæ siê, ¿e zbiornik jest dobrze zakryty
specj aln¹ przyk rywk¹ , zgodn ie z norm¹ , w celu
zapobie¿enia wnikniêciu kurzu i insektów.
W ca³ej instalacji
Tworzenie siê palnego gazu wewn¹trz instalacji,
do której zosta³ poprawnie zaaplikowany inhibitor, mo¿e
wskazywaæ na to, ¿e w instalacji zachodzi proces
fermentacji mikrobiologicznej. Gaz zazwyczaj znajduje
siê we wszystkich grzejnikach. Jest to sytuacja zupe³nie
przeciwna
do zapowietrzania, kiedy to powietrze
zazwyczaj skupia siê tylko w jednym grzejniku. Metan
(wybuch niebieskim p³omieniem) pojawia siê najczêœciej,
ale nie powinien byæ mylony z wyzwalaniem siê wodoru,
bêd¹cym skutkiem korozji. Mo¿e te¿ siê zdarzyæ
siarkowodór (zapach zepsutego jajka) i jest to zwi¹zane z
obecnoœci¹ bakterii redukuj¹cych siarczan, które
powoduj¹ korozjê.
Infekcje bakteryjne lub dro¿d¿owe mog¹ byæ
powodowane przez organizmy, które dostaj¹ siê do
instalacji razem z wod¹ lub zostaj¹ na resztkach po
oddaniu nowego systemu do eksploatacji oraz z
atmosfery do otwartych naczyñ wyrównawczych,
szczególnie w starszych instalacjach.
AKCJA: dodanie preparatu Fernox AF-10
powinno uregulowaæ rozwój mikroorganizmów i zapobiec
tworzeniu siê gazu. Tam gdzie zanieczyszczenia s¹
znaczne, nale¿y powtórzyæ dozowanie kilka razy i w takiej
sytuacji korzystne mo¿e okazaæ siê opró¿nienie instalacji i
dodanie do niej preparatu.

2.7 ZANIECZYSZCZENIA OLEJEM
MINERALNYM
Zanieczyszczenia instalacji grzewczych olejem
mineralnym zazwyczaj chroni³y stal przed korozj¹, ale
prze de wszy stki m, je¿e li pozo stan ¹ po proc esie
produkcyjnym w grzejnikach lub innych elementach,
mog¹ spowodowaæ powa¿ne spuchniêcie gumowych
czêœci wewn¹trz zaworów termostatycznych i innych
po³ ¹cz eñ, cze go s kut kie m cz êst o je st z upe ³ne
uszkodzenie elementu. Olej mo¿e tak¿e powodowaæ
zatkanie pompy, je¿eli ³o¿yska zostan¹ zanieczyszczone.
Uwagi niniejsze maj¹ za zadanie umo¿liwiæ instalatorom i
konserwatorom okreœlenie potencjalnego ryzyka i
podjêcie odpowiednich dzia³añ zaradczych w razie
potrzeby.
Nowe instalacje
-Ka¿da instalacja, w której zainstalowane s¹
p³ytowe
grzejniki s talowe lub s talowe rury, jest
prawdopodobnie zanieczyszczona olejem mineralnym.
Elementy wyprodukowane z gumy, takie jak kauczuk
etyle nowo- propy lenow y, spêcz niej¹ , je¿el i zosta n¹
poddane dzia³aniu oleju mineralnego, a pompa mo¿e siê
zapchaæ z powodu zanieczyszczenia ³o¿ysk.
-Ryzyko u szkodzeñ s powodowanych
zanieczyszczeniami olejem mineralnym mo¿na prawie
ca³kowicie wyeliminowaæ przez przeczyszczenie
instalacji przed oddaniem do eksploatacji przy u¿yciu
œrodka czyszcz¹cego Fernox Superfloc, zgodnie z

normami. Instalacje grzewcze publiczne i ch³odz¹ce
instalacje wodne mo¿na przeczyœciæ w podobny sposób
przy u¿yciu preparatu Superfloc.
Œrodki zaradcze po pojawieniu siê uszkodzeñ.
-E le me nt y do tk ni êt e ni e mo g¹ po zo st aæ
uszkodzone. Materia³y gumowe powszechnie u¿ywane w
instalacjach grzewczych s¹ generalnie dobrze dobrane
do warunków pracy. Zatkanie pompy jest wynikiem
obecnoœci osadów w wodzie.
-Olej mineralny nie jest zazwyczaj u¿ywany w
preparatach dodawanych do wody i nie jest sk³adnikiem
¿adnego œrodka zapobiegaj¹cego korozji firmy Fernox.
-Tam gdzie pojawi³y siê uszkodzenia, wszystkie
podobne elementy nale¿y wymieniæ, poniewa¿
prawdopodobnie te¿ zosta³y uszkodzone.
-I ns ta la cj a po wi nn a zo st aæ ch em ic zn ie
oczyszczona przy u¿yciu preparatu Fernox Superfloc
(instalacje domowe), a nastêpnie opró¿niona i dok³adnie
sp³ukana, po czym nale¿y dodaæ p³yn zapobiegaj¹cy
korozji
Fernox MB-1, COPAL, lub SUPERKONCENTRAT PS.

3. OPIS PRODUKTÓW
3.1 FERNOX SUPERFLOC
Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy.
Do instalacji nowych przed oddaniem do u¿ytku
usuwa zgorzeliny po produkcyjne znajduj¹ce siê w
grzejnikach stalowych i kot³ach z wê¿ownicami
wykonanymi z ró¿nych metali.Do instalacji starych usuwa
/ redukuje do postaci p³ynu / szlam zorosty korozyjne i
osady wapienne. Mo¿e byæ stosowany do instalacji
wykonanych z ró¿nych metali plastików. Nie wymaga
œrodków neutralizuj¹cych. Nie zawiera kwasów. Jest
nietoksyczny.
Dane techniczne i zastosowanie
Superfloc jest uniwersalnym œrodkiem do
czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania przed
oddaniem do u¿ytku, oraz do usuwania szlamu z instalacji
u¿ywanych niezale¿nie od ich wieku. Zawiera substancje
o ³agodnym dzia³aniu, które rozpuszczaj¹ warstwê osadu i
przetwarzaj¹ szlam w postaæ ³atw¹ do wyp³ukania.
Su pe rl oc je st sz cz eg ól ni e pr zy da tn y do
czyszczenia starych instalacji, gdy¿ nie wchodzi w reakcjê
z samymi metalami lub plastikami z których wykonana jest
instalacja. Zawiera inhibitory chroni¹ce wszystkie metale i
mate ria³ y stos owan e pows zech nie w inst alac jach
grzewczych. Czyszczenie polega na chemicznych
reakcjach redukcji, kiedy procesy te siê zakoñcz¹
Superfloc staje siê inhibitotrem. Dlatego czas czyszczenia
jest podany z du¿¹ tolerancj¹. Pozostawienie œrodka na
czas d³u¿y nie spowoduje uszkodzenia instalacji.
W starych instalacjach, wyposa¿onych w grzejniki
¿eliwne istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e w instalacji
znajduje siê du¿a iloœæ piasku. Powoduj¹ca
charakterystyczne szumy podczas przemieszczania.
Piasek w systemie pochodzi z ¿eliwnych grzejników.
Formy odlewnicze ¿eberek posypywane s¹ piaskiem,
który zostaje wyp³ukiwany przez cyrkulacjê wody w
systemie. W systemach tego typu przed czyszczeniem
nale¿y spuœciæ wodê, w celu oczyszczenia instalacji. Ma
to du¿e znaczenie, zw³aszcza w systemach z pomp¹.
Nowoczesne
pompy C.O. maj¹ ³o¿yska
somosmarowalne woda znajduj¹c¹ siê w systemie.
Piasek znajduj¹cy siê wodzie dzia³a na pompê jak papier
œcierny, prowadz¹c do zniszczenia pompy w krótkim
czasie. Czyszczenie preparatem Superfloc nie wymaga
od³¹czania ¿adnego elementu instalacji. Nalw¿y zwróciæ

uwagê, aby zawory na „ga³¹zkach” by³y otwarte.
W instalacjach zasilanych piecami wêglowymi
nale¿y zastosowaæ preparat Fernox DS-40
Sposób u¿ycia i zastosowanie
Dla zapewnienia odpowiednich rezultatów nale¿y
spuœciæ ca³¹ wodê z systemu, dodaæ odpowiedni¹ iloœæ
preparatu i uzupe³niæ wod¹ do poprzedniego stanu.
Zawory termostatyczne i regulacyjne powinny b yæ
ustawione w pozycji „pe³ny przep³yw”. Zapewni to
dotarcie preparatu do wszystkich elementów systemu.
Jeden litr œrodka Superfloc wystarcza na oczyszczenie
instalacji o pojemnoœci 60 litrów, co odpowiada 5-10
grzejników w systemie, (stê¿enie robocze 1-2%). Jeœli
uk³d jest silnie zamulony nale¿y zwiêkszyæ dawkê
Superfloc'a.
- W syste mach grawi tacyj nych dozow ania
najlepiej dokonaæ przez naczynko przelewowe.
- W systemach ciœnieniowych -naj³atwiej
wprowadziæ preparat przez odpowietrznik grzejnika.
Du¿ym u³atwieniem jest skorzystanie ze specjalne
pompy fernox.
Proces czyszczenia trwa 7 dni przy pracuj¹cym
kotle w normalnej temperaturze. Po zakoñczeniu
cz ys zc ze ni a zu ¿y ty pr ep ar at mo ¿n a sp uœ ci æ
bezpoœrednio do kanalizacji, lub do gruntu. Nie potrzeba
neutralizaji.
Przechowywanie, œrodki ostro¿noœci i
pierwsza pomoc
Fernox Superfloc jest dostarczany w pojemnikach
1L, 5L, 25L. Œrodek nietoksyczny. Mimo to nale¿y
zac how aæ o str o¿n oœæ prz y na lew ani u. S tos owa æ
rêkawice i okulary ochronne. Chroniæ przed dzieæmi.
Kontakt ze skór¹, zmyæ niezwocznie wod¹ z myd³em. Jeœli
kontakt jest d³u¿szy smatowaæ kremem zmiêkczaj¹cym.
Kontakt z oczami, jeœli dostanie siê do oczów ,nalezy je
p³ukac przez 10 min. Czyst¹ zimn¹ wod¹. Jeœli pieczenie
nie ust¹pi konieczna jest pomoc lekarza. W razie
po³kniêcia nie wywo³ywaæ wymiotów. Podaæ du¿¹ iloœc
wody do rozcieñczenia po³kniêtej substancji.

3.2 DS-40
Silny œrodek czyszcz¹cy c.o.
(kamieñ kot³owy)
œrodek czyszcz¹cy o bardzo silnym dzia³aniu do
domowych instalacji C.O.
Zapobiega g³oœnej pracy kot³ów.
mo¿liwoœæ stosowania w systemach wykonanych z
ró¿nych metali.
dostarczany ³¹cznie ze œrodkiem do neutralizacji.
Nietoksyczny.
Dane techniczne produktu zastosowanie
Fernox DS.-40 jest silnym œrodkiem do
czyszczenia domowych instalacji centralnego
ogrzewania z osadów wapiennych, produktów korozji, a
tak¿e eliminuj¹cym g³oœn¹ pracê kot³ów. DS.-40 jest
zalecany do czyszczenia w ca³oœci systemów w pe³ni
sprawnych. W starszych systemach, je¿eli wczeœniej
zanotowano przecieki, albo przewiduje siê ich pojawienie
w nied³ugim czasie, zaleca siê u¿ycie Fernox Superfloc.
Czyszczenie samych kot³ów DS.-40 mo¿na wykonaæ
bezpiecznie bez wzglêdu na wiek instalacji, potem zaœ
stosowaæ Fernox Superfloc do czyszczenia ca³ej
instalacji. DS.-40 usuwa osady tlenków ¿elaza i kamienia
kot³owego ods³aniaj¹c w efekcie czyst¹ powierzchniê
metalu. Je¿eli do czyszczenia zostanie u¿yty œrodek

neutralizuj¹cy do³¹czony do ka¿dego opakowania DS.40, mo¿na byæ pewnym, ¿e instalacja jest odpowiednio
przygotowana do zastosowania ochrony inhibitorowej.
Fernox DS.-40 zawiera skuteczne inhibitory trawienia
chroni¹ce wiêkszoœæ metali ³¹cznie z aluminium oraz inne
materia³y powszechnie stosowane w instalacjach C.O..
Nie mo¿na stosowaæ DS.-40 w instalacjach ze stali
ocynkowanej, azbestu, betonu lub z pomalowanymi
zbiornikami. W przypadku ca³kowitego zablokowaniu
przep³ywu osadem, stosowanie wy³¹cznie chemicznego
czyszczenia jest rzadko skuteczne. Nie mo¿na te¿ t¹
metod¹ usun¹æ piasku, który mo¿e byæ przyczyn¹ g³oœnej
pracy kot³ów. Ha³asy w kot³ach mo¿na ca³kowicie
wy el im in ow aæ pr ze z ca ³k ow it e oc zy sz cz en ie i
wyregulowanie prawid³owo ca³ej instalacji. Stosowanie
DS.-40 nie wymaga od³¹czenia kot³ów ani grzejników.
Kocio³ jest potrzebny do podgrzania k¹pieli czyszcz¹cej.
W³asnoœci fizyczne
Kolor: kremowy
Zapach: lekko rybi
Postaæ: krystaliczny, wilgotny proszek
Odczyn roztworu: 2% 1,5-3 PH
Sposób u¿ycia i dawkowanie
Aby uzyskaæ optymalny rezultat nale¿y przed
rozpoczêciem czyszczenia opró¿niæ instalacjê z wody.
Naj³atwiej to osi¹gn¹æ montuj¹c na czas czyszczenia
zawory zasuwowe, daj¹ce mo¿liwoœæ pe³nego otwarcia.
Wszystkie zawory w instalacji, ³¹cznie ze sterowanymi
termostatycznie automatycznymi zaworami reguluj¹cymi.
Musz¹ byæ ustawione tak, aby ¿adna czêœæ obiegu nie
zosta³a od³¹czona w czasie czyszczenia. Je¿eli
czyszczony jest tylko kocio³, nale¿y po³¹czyæ rurê
zasil aj¹c¹ i powro tn¹ kot³a tworz ¹c ogran iczon y,
zamkniêty obieg albo zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce dop³yw
do wszystkich grzejników.
Przewody wody zasilaj¹cej oraz odpowietrzenia
musz¹ byæ sprawne podczas czyszczenia. Automatyczne
odpowietrzniki w instalacjach systemu zamkniêtego
powinny posiadaæ dodatkowe zawory odcinaj¹ce, aby
za po bi ec za la ni u p om ie sz cz eñ w r az ie aw ar ii
odpowietrznika. Jeden pojemnik zawieraj¹cy 2 kg. Fernox
DS.-40 wystarcza do czyszczenia uk³adu z 5-10
grzejnikami co odpowiada 50-100l. pojemnoœci (stê¿enie
œrodka powinno wynosiæ 2-4%). Instalacje mocno
zaroœniête osadem lub czyszczenie samego kot³a
(wymiennika) wymagaj¹ odpowiednio wiêkszej dawki
DS.-40.
Gdy czyœci siê chemicznie ca³¹ instalacjê
konieczne jest czêste odpowietrzanie wszystkich
grzejników aby przep³yw przez nie by³ prawid³owy.
Pierwsz¹ czynnoœci¹ jest opró¿nienie i wyp³ukanie ca³ego
systemu. Fernox DS.-40 rozpuszcza siê w wiadrze
gor¹cej wody i wlewa do naczynia zbiorczego albo
wt³acza bezpoœrednio do jednego z grzejników przy
pomocy urz¹dzenia Fernox Injector.
Czyszczenie instalacji polega na utrzymaniu
cyrkulacji przez 7 dni w warunkach normalnej pracy albo
przez 48 godzin utrzymuj¹c sta³¹ temperaturê 70 *C.
Przy oddzielnym czyszczeniu kot³a gor¹cy
roztwór DS.-40 (ok. 70*C) powinien cyrkulowaæ przez 24
godziny.
Nastêpn¹ czynnoœci¹ jest ca³kowite opró¿nienie
instalacji i wyp³ukanie jej zimn¹ wod¹. Dalszym etapem
jest nape³nienie instalacji wod¹, do której dodaje siê
zawartoœæ opakowania z neutralizatorem do³¹czonym do
ka¿dej porcji DS.-40. Roztwór ten powinien kr¹¿yæ przez
24 godziny na gor¹co. Po zakoñczeniu neutralizacji i
spuszczeniu roztworu do kanalizacji nale¿y starannie

wyp³ukaæ instalacjê, a¿ woda bêdzie klarowna. Wymaga
to co najmniej trzykrotnej wymiany wody.
Sposób dostawy, œrodki
ostro¿noœci i
przechowywanie
Fernox DS.-40 jest dostarczany w opakowaniach
po 2 kg, 12,5 kg. i 25 kg. Jest œrodkiem nietoksycznym
jednak nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ podczas stosowania.
U¿ywaæ rêkawic gumowych i okularów ochronnych.
Zabezpieczyæ przed dostêpem dzieci. Kontakt z oczami,
jeœli dostanie siê do oczu, nale¿y je p³ukac przez 10 min
czyst¹ zimn¹ wod¹. Jeœli pieczenie nie ust¹pi konieczna
jest pomoc lekarza. W razie po³kniêcia nie wywo³ywaæ
wymiotów. Podaæ du¿¹ iloœc wody do rozcieñczenia
po³kniêtej substancji.

3.3 DS-3
Œrodek usuwaj¹cy kamieñ i rdzê z instalacji
C.W.U.
Zastosowanie
FERNOX DS.-3 jest skutecznym produktem
usuwaj¹cym kamieñ i lekkie z³ogi rdzy dla wszystkich
instalacji wodnych.
Zakres stosowania
Otwarte i zamkniête instalacje na ciep³¹ wodê,
np., instalacje grzewcze, termy przep³ywowe (boilery),
instalacje do przygotowania wody u¿ytkowej, kot³y
parowe, wymienniki ciep³a, instalacje ch³odz¹ce,
urz¹dzenia s³oneczne, kot³y grzewcze, pompy
ciep³ownicze itd.
W³aœciwoœci
FERNOX DS.-3 posiada nastêpuj¹ce szczególne
w³aœciwoœci:
- rozpuszcza 50% ciê¿aru w³aœciwego kamienia
(np. 1 kg, kamienia na 2 kg proszku kwasowego) i
poprawia przekazywanie ciep³a.
- zawiera aktywne inhibitory chroni¹ce metale podczas
odkamieniania
- zawiera wskaŸnik koloru do kontroli pH, œrodki
zapachowe i smakowe dla pe³nej kontroli p³ukania w
instalacjach wody u¿ytkowej
- nie powoduje powstawania truj¹cych i dra¿ni¹cych
oparów i nie jest okreœlany jako „¿r¹cy”
- nie pozostawia truj¹cych resztek i jest bezpieczny w
u¿yciu
- nie tworzy piany i nie wymaga pasywacji czyszczonego
systemu
- tolerowany i przystosowany dla metali; ¿elaza, ¿eliwa,
stali szlachetnej, miedzi, mosi¹dzu.
- Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów w
przepisowym czasie dzia³ania.DS.-3 nie mo¿e byæ
stosowany dla; cienko-œciankowego lub silnie
koroduj¹cego aluminium, cynku, stali galwanizowanej,
powierzchni pokrytych akrylem, Chromowanych,
emaliowanych.
Dane rozpoznawcze
Kolor; ¿ó³ty
Forma; krystaliczny proszek
Zapach; s³aby
pH; 1-2,5 (1% roztwór)
Dalsze dane zawiera karta danych dotycz¹ca
bezpieczeñstwa lub etykietka. Nie mieszaæ z innymi
chemikaliami.

Oznakowanie
Obowi¹zkowe oznakowanie jako „dra¿ni¹cy”
zgodnie z zasadami UE /œrodek szkodliwy/ ustawa o
œrodkach chemicznych. Klasyfikacja DIN 1988: klasa 3
WGK koncentrat 1 (w³asne zaszeregowanie wg
wartoœci)
WGK stosowany roztwór 0(w³asne
zaszeregowanie wg wartoœci)
Zastosowanie /dozowanie/ wlewanie
Dla szybkiego odkamienienia stosuje siê pompê
do odkamieniania FERNOX (patrz odnoœna karta danych)
Dozowanie 2,5-10% ca³kowitej pojemnoœci
instalacji
Najpierw rozpuœciæ dok³adnie w ciep³ej wodzie. W
trakcie stosowania œrodka temperatura wody nie mo¿e
przekroczyæ 80stC. W trakcie rozpuszczania kamienia
wydziela siê dwutlenek wêgla (CO2), który mo¿e
spowodowaæ powstawanie piany. Konieczne jest zatem
zachowanie przestrzeni na wydzielaj¹c¹ siê pianê na
pocz¹tku procesu odkamieniania dla unikniêcia przelania.
Zmiana koloru z ¿ó³tego poprzez zielony na niebieski
wskazuje, ¿e dzia³anie odkamieniaj¹ce maleje i nale¿y
wówczas dodaæ œwie¿ego DS.-3. Wiêksza czêœæ
w³aœciwoœci odkamieniaj¹cej
jest wyczerpana przy
osi¹gniêciu koloru „zielonego”, w stanie zimnym zmiana
koloru na „niebieski” mo¿e zaj¹æ stosunkowo du¿o czasu.
Przy mocno zakamienionej instalacji i roztworze
czyszcz¹cym, proces nale¿y powtórzyæ. Po zakoñczeniu
odkamieniania instalacjê ca³kowicie opró¿niæ i przep³ukaæ
dok³adnie bie¿¹c¹ wod¹ tak, by wszelkie œlady kwasu
zosta³y usuniête. Przyrz¹dy domowego
u¿ytku jak ekspresy do kawy, zmywarki do
naczyñ, pralki, czajniki itd. Po odkamienieniu dwukrotnie
zagotowaæ i dok³adnie wyp³ukaæ. DS.-3 zawiera dla
bezpieczeñstwa intensywnie pachn¹cy i smakuj¹cy
dodatek, który zmusza do dok³adnego wyp³ukania. By
zapewniæ najwy¿szy stopieñ skutecznoœci uzdatniaczy
wody itp., nale¿y z nich regularnie usuwaæ kamieñ. W
rejonach, gdzie wystêpuj¹ twarda woda zaleca siê
odkamienianie co 1-2 lata. Czas dzia³ania i iloœæ u¿ytego
œrodka w przypadku uzdatniaczy wody, kot³ów parowych,
instalacji przemys³owych etc, zale¿na jest od rodzaju i
iloœci substancji do rozpuszczenia. Podczas, gdy DS.-3
jest wysoce skutecznym kwasem do usuwania kamienia
kot³owego, to dla kompletnego oczyszczania instalacji
polecamy FERNOX DS.-40 i SUPERFLOC.
Utylizacja
FERNOX DS.-3 jest przetwarzany biologicznie i
dlatego jest przyjazny dla œrodowiska
Roztwory FERNOX DS.-3 mog¹ byæ bez
problemu wylewane do kanalizacji. Zgodnie z DIN 1986 i
zaleceniami z ATV 115 nale¿y zneutralizowaæ wartoœæ pH
6.5 do 10,00. DS.-3 zawiera wskaŸnik koloru. Przy
zabarwieniu zielono-niebieskim roztwór stosowany w
gospodarstwie domowym mo¿e byæ wylewany do
kanalizacji bez dodatkowej neutralizacji. W przypadku
wiêkszych iloœci zalecana jest kontrola wartoœci pH. Dla
neutralizacji stosuje siê produkty alkaliczne jak soda.
Sk³adowanie/wielkoœci opakowañ
Nie przechowywaæ na mrozie. Opakowania;
250g, 2 kg, 30 kg. Dane dot, bezpieczeñstwa zawiera
karta informacyjna dot bezpieczeñstwa. Dane te
odpowiadaj¹ naszemu aktualnemu doœwiadczeniu.
Zmiany techniczne zastrze¿one. Przy zastosowaniu
produktów FERNOX nale¿y przestrzegaæ sposobu

u¿ycia. Producent nie odpowiada za straty i szkody
wynikaj¹ce ze stosowania produktu niezgodnie z
instrukcj¹ u¿ycia. Z chwil¹ ukazania siê tego dokumentu
trac¹ wa¿noœæ wszystkie dotychczasowe informacje o
produkcie.

3.4 COPAL
Œrodek antykorozyjny c.o. instalacje miedzianoaluminiowe
- Zapewnia wysok¹ wydajnoœæ systemu
- zapobiega g³oœnej pracy kot³ów
- chroni przed rozwojem bakterii
- chroni grzejniki przed zapowietrzaniem i
zapobiega powstawaniu niedogrzanych miejsc
- zmniejsza koszty napraw
- wyd³u¿a ¿ywotnoœæ pomp i zaworów termostatycznych
- Wystarczy jednokrotne dawkowanie
FERNOX COPAL jest jedynym skutecznym
inhibitorem do instalacji aluminiowo miedzianych,
dostêpnym na polskim rynku.
Dzia³anie œrodka FERNOX COPAL skutecznie
zapobiega zjawisku zarastania rur miedzianych w
instalacjach C.O. tym samym instalacja utrzymana jest w
wysokiej sprawnoœci przez d³ugie lata.
Dane techniczne produktu
COPAL jest wielosk³adnikow¹, opatentowan¹ mieszanin¹
organicznych borofosforanów. Bez zwi¹zków nitrite.
Kolor: ¿ó³ty
Postaæ: przeŸroczysty p³yn
Zapach: lekko aromatyczny
Odczyn koncentratu: 6,4-7,5
Odczyn roztworu: 1,2% 7,1-7,3
Gêstoœæ: 1,258-1,264
Sposób u¿ycia i dawkowanie
Zalecane jest 1,7% preparatu w stosunku do
ca³kowitej objêtoœci systemu- 1 opakowanie 1 l. starcza na
60 l. W systemie z pomp¹ i grzejnikami stalowymi
odpowiada to ok. 10 kW mocy systemu. Produkt mo¿e byæ
wprowadzony przez naczynie zbiorcze lub wt³oczony
bezpoœrednio do instalacji.
Opakowanie, przechowywanie, pierwsza
pomoc
Produkt jest dostarczany w pojemnikach 1L, 5L,
25L nie mieszaæ z innymi preparatami. Produkt nie jest
toksyczny, ale jak z innymi preparatami nale¿y zachowaæ
ostro¿noœæ. Chroniæ przed dzieæmi. Preparat jest lekko
podra¿niaj¹cy dla oczu. W razie kontaktu z oczami
natychmiast przemyæ du¿¹ iloœci¹ wody przez
co
najmniej 10 min. Je¿eli symptomy pozostan¹ to nale¿y
skontaktowaæ siê z lekarzem. Unikaæ przed³u¿onego
kontaktu ze skór¹. Wystrzegaæ siê przypadkowego
spo¿ycia.
Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL
Nr. AT/200-02-1005

3.5 MB-1
Œrodek antykorozyjny c.o.
- zapobiega g³oœnej pracy kot³ów
- chroni pompy przed zamarzniêciem
- chroni grzejniki przed zapowietrzeniem
- zapobiega powstawaniu nie dogrzanych miejsc w

grzejniku
- wyd³u¿a czas pracy systemu
- zmniejsza zu¿ycie paliwa
- chroni przed rozwojem bakterii
- zmniejsza koszty napraw
- wystarcza jednokrotne dozowanie
Dane techniczne produktu
Zastosowanie (przeznaczenie)
Fernox MB-1 jest stosowany w domowych
systemach centralnego ogrzewania do ochrony przed
korozj¹ elektrolityczn¹ i tlenow¹, rozwojem ¿ycia
biologicznego i tworzeniu siê osadu soli wapniowych.
Mo¿e byæ stosowany w ró¿nych systemach
wyposa¿onych w kot³y z wê¿ownicami z ¿eliwa, stali lub
miedzi. Je¿eli w instalacji s¹ grzejniki aluminiowe lub kot³y
z czêœciami aluminiowymi nale¿y u¿ywaæ Fernox Copal
W³aœciwoœci fizyczne
MB-1 jest jednosk³adnikow¹, opatentowan¹ mieszanin¹
borofastów ze zwi¹zkami organicznymi o dzia³aniu
synergicznym i biocydami fenolowymi.
Kolor: s³omkowy
Zapach: wyczuwalny
Postaæ: lekko mêtna ciecz
Odczyn koncentratu: 8,28+-0,25pH
Odczyn roztworu: 8,50+-0,25pH
Gêstoœæ: 1,076g/cm3
Sposób u¿ycia i dawkowanie
Zalecane stê¿enie inhibitora wynosi 4%. Jedno 4litrowe opakowanie wystarcza przewa¿nie do
zabezpieczenia instalacji C.O. w budynku z 3-4
sypialniami. Unikaæ zbyt ma³ego lub du¿ego
rozcieñczenia. Œrodek mo¿e byæ dodawany poprzez
naczynie zbiorcze lub wt³oczony bezpoœrednio do
instalacji (wyposa¿amy specjalne urz¹dzenia do
wprowadzania preparatu przez odpowietrzacz grzejnika).
Skutecznoœæ inhibitora zwiêksza wczeœniejsze
wyp³ukanie instalacji. Idealnym œrodkiem do p³ukania
nowych i u¿ywanych instalacji jest Fernox Supurfloc.
Zasilanie instalacji ogrzewania tward¹, nieuzdatnion¹
wod¹ prowadzi do zarastania wymienników ciep³a
osadem i g³oœnej pracy kot³ów. Stê¿enie œrodka
antykorozyjnego mo¿na ³atwo oznaczyæ w warunkach
polowych za pomoc¹ konduktometru produkcji Ferox (na
¿yczenie mo¿emy udzieliæ dodatkowych informacji).
Opakowanie dostawcze, pierwsza pomoc,
przechowywanie
Mb-1 jest dostarczany w pojemnikach 1L, 5L, 25L.
D³ugie przechowywanie w niskiej temperaturze mo¿e
spowodowaæ krystalizacjê cieczy - kryszta³y ³atwo
rozpuszczalne.

3.6 SUPER PS PROTEKTOR
Fernox Superkoncentrat Protektor
Uniwersalny
- zapewnia wysok¹ wydajnoœæ systemu
- zapobiega g³oœnej pracy kot³ów
- chroni przed rozwojem bakterii
- chroni grzejniki przed zapowietrzaniem
- zapobiega powstawaniu niedogrzanych miejsc
- zmniejsza koszty napraw
- wyd³u¿a ¿ywotnoœæ pomp i zaworów termostatycznych
- wystarczy jednokrotne dawkowanie
Fernox Superkoncentrat Protektor

Uniwersalny jest jedynym skutecznym
inhibitorem do instalacji aluminiowo miedzianych,
dostêpnym na polskim rynku.
Dzia³anie œrodka Protektor PS skutecznie
zapobiega zjaw isku zarastani a rur miedziany ch w
instalacjach C.O. tym samym instalacja utrzymana jest w
wysokiej sprawnoœci przez d³ugie lata.

metali podczas czyszczenia przystosowany do
wszystkich u¿ywanych w budowie instalacji grzewczych
materia³ów jak metale (¿elazo, ¿eliwo, stal, miedŸ,
aluminium), tworzywa sztuczne, elastomery itd. proste i
szybkie zastosowanie równie¿ w dzia³aj¹cej instalacji.
Instalacja grzewcza nie musi byæ wy³¹czona nietruj¹cy,
przyjazny dla œrodowiska

Dane techniczne produktu
Protektor PS jest wielosk³adnikow¹, opatentowan¹
mieszanin¹ organicznych borofosforanów. Bez zwi¹zków
nitrite.
Kolor: ¿ó³ty
Postaæ: przeŸroczysty p³yn
Zapach: lekko aromatyczny
Odczyn koncentratu: 6,4-7,5
Odczyn roztworu: 1,2% 7,1-7,3
Gêstoœæ: 1,258-1,264

3. Dane rozpoznawcze
Kolor; bursztynowy
Forma; ci¹gn¹co-p³ynna
Zapach; charakterystyczny
pH; 6,6
Gêstoœæ (g/cm3) 1.23 przy 20st.C
Dalsze dane zawiera karta informacyjna dot.
bezpieczeñstwa.
Oznakowanie
Nie podlega obowi¹zkowi oznakowania wg. Zasad UE/
œrodek niebezpieczny V/
Ustawa o chemikaliach.
Klasyfikacja DIN 1988; klasa 3
WGK koncentrat; 1 (w³asne zaszeregowanie wg.
wartoœci)
WGK stosowany roztwór; 0 (w³asne zaszeregowanie wg.
wartoœci)

Sposób u¿ycia i dawkowanie
Zalecane jest 1,7% preparatu w stosunku do
ca³kowitej objêtoœci systemu- 1 opakowanie 1 l. starcza na
60 l. W systemie z pomp¹ i grzejnikami stalowymi
odpowiada to ok. 10 kW mocy systemu. Produkt mo¿e byæ
wprowadzony przez naczynie zbiorcze lub wt³oczony
bezpoœrednio do instalacji.
Opakowanie, przechowywanie, pierwsza
pomoc
Produkt jest dostarczany w pojemnikach 290 ml
nie mieszaæ z innymi preparatami. Produkt nie jest
toksyczny, ale jak z innymi preparatami nale¿y zachowaæ
ostro¿noœæ. Chroniæ przed dzieæmi. Preparat jest lekko
podra¿niaj¹cy dla oczu. W razie kontaktu z oczami
natychmiast przemyæ du¿¹ iloœci¹ wody przez
co
najmniej 10 min. Je¿eli symptomy pozostan¹ to nale¿y
skontaktowaæ siê z lekarzem. Unikaæ przed³u¿onego
kontaktu ze skór¹. Wystrzegaæ siê przypadkowego
spo¿ycia.
Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL
Nr. AT/200-02-1005

3.7 SUPER RS REGENERATOR
Fernox Superkoncentrat œrodek do
czyszczenia instalacji grzewczych
1.Zastosowanie
FERNOX - Superkoncentrat œrodek do
czyszczenia instalacji grzewczych czyœci i usuwa
chroni¹c z wszystkich instalacji grzewczych na ciep³¹
wodê produkty korozyjne (np. osad rdzy), lekkie z³ogi
twarde i powoduj¹ce w du¿ym stopniu korozje
pozosta³oœci po instalacji jak p³ynne œrodki lutnicze, olej,
t³uszcz itd.,
2.W³aœciwoœci
FERNOX- Superkoncentrat œrodek do
czyszczenia instalacji grzewczych ma nastêpuj¹ce
szczególne w³aœciwoœci;

!

uniwersalny œrodek do czyszczenia nowych i
starych instalacji grzewczych

!

z³ogi rdzy s¹ rozpuszczalne na najdrobniejsze
elementy. Produkt ten umo¿liwia ochronne czyszczenie
starych instalacji

!

zawiera aktywne czynniki hamuj¹ce dla ochrony

4. Wlewanie
Wlewanie FERNOX- Superkoncentratu odbywa
siê ³atwo i szybko przy pomocy dostêpnego w handlu
pi st ol et u na ³a du nk i to re bk ow e
do za wo ru
odpowietrzaj¹cego kaloryfera lub kranu KFE (patrz
instrukcja obs³ugi)
Czyszczenie nowych instalacji
Przy instalacjach lutowanych na miêkko zaleca
si ê wl an ie do in st al ac ji gr ze wc ze j FE RN OX
Superkoncentratu i utrzymanie cyrkulacji przy wszystkich
w pe³ni otwartych armaturach (dla lepszego wydalenia
silnie koroduj¹cych resztek œrodków p³ynnych).
Czas dzia³ania; ca 2 godziny przy normalnej
nieprzerwanej pracy.
Czyszczenia starych instalacji
Przy starych instalacjach przed czyszczeniem
nale¿y spuœciæ mocno zamulon¹, traktowana uprzednio
innymi chemikaliami wodê i nastêpnie przep³ukaæ
instalacjê wod¹. Po nape³nieniu wod¹ nale¿y dodaæ
FERNOX - Superkoncentrat
i uruchomiæ instalacje
grzewcz¹.
Czas dzia³ania; ca 48 godzin przy normalnej
pracy nieprzerwanie lub oko³o 7 dni z przerwami.
Po oczyszczeniu nale¿y instalacjê do koñca
opró¿niæ, a nastêpnie przep³ukaæ dok³adnie wod¹.
Wskazane jest sprawdzenie roztworu p³ukaj¹cego wzgl.
czyszcz¹cego przy pomocy miernika FERNOX (patrz
instrukcja obs³ugi miernika FERNOX)
Przy instalacjach mocno zamulonych wskazane
jest dwukrotne czyszczenie.
Oczyszczon¹ instalacjê grzewcz¹ nale¿y
nape³niæ œwie¿¹ wod¹ i dla d³ugotrwa³ego zabezpieczenia
przed korozj¹, odk³adanie siê kamienia i powstawania
gazów dodaæ FERNOX- œrodek ochronny dla instalacji
grzewczych.
5. Dozowanie
Nabój torebkowy (290 ml) wystarcza na oko³o 100
litrów wody grzewczej (dom jednorodzinny). Dozowana
iloœæ jest jednakowa dla nowych i starych instalacji.
Przedawkowanie nie powoduje ¿adnych
problemów i bardziej wskazane ni¿ za ma³a dawka.
6. Utylizacja

Pro duk ty FER NOX - Sup erk onc ent rat
s¹
biologicznie nieszkodliwe i przyjazne dla œrodowiska.
Dlatego te¿ roztwory FERNOX Superkoncentratu mog¹
byæ bez problemu wylewane do kanalizacji.
7. Sk³adowanie
Nie przechowywaæ na mrozie. Trwa³oœæ;
zamkniêty nabój torebkowy ma trwa³oœæ minimum 5 lat.
Dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa zawiera karta z
informacjami dot. bezpieczeñstwa.
Dane odpowiadaj¹ce naszemu
dotychczasowemu doœwiadczeniu. Zmiany techniczne
zastrze¿one. Producent nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœæ za szkody i straty spowodowane
niew³aœciwym u¿yciem produktu. Z chwil¹ ukazania siê
tego dokumentu trac¹ wa¿noœæ wszystkie dotychczasowe
informacje o produkcie

3.8 SUPER TS TLUMIK
Fernox superkoncentrat wyt³umik szmerów
kot³owych
1.Zastosowanie
FERNOX Superkoncentrat wyt³umiacz szmerów
kot³owych posiada nastêpuj¹ce szczególne w³aœciwoœci;
- poprawia przekazywanie ciep³a i wydajnoœæ
instalacji grzewczej
- tolerowany i przystosowany dla wszystkich
u¿ywanych w budowie instalacji grzewczych materia³ów
jak metali (¿elazo, ¿eliwo, stal, miedŸ, stopy miedzi
równie¿ aluminium), tworzyw sztucznych, elastomerów
itd.,
-³atwe i szybkie zastosowanie równie¿ podczas
pracy urz¹dzeñ; urz¹dzenia grzewcze nie musz¹ byæ
wy³¹czone
- nietoksyczny, a przez to przyjazny dla
œrodowiska
- mo¿liwoœæ mieszkania z innymi produktami
FERNOX
2.Dane rozpoznawcze
Kolor; be¿owy
Forma; ciek³a, ci¹gliwa
Zapach; s³aby
pH; 7.0
Gêstoœæ (g/cm3) 1,23 przy 20stC
Dalsze dane zawiera karta danych dot,
bezpieczeñstwa. Nie mieszaæ z innymi chemikaliami (z
wyj¹tkiem dostosowanych produktów FERNOX)!
3. Oznakowanie
Ozn ako wan ie nie obo wi¹ zko we zgo dni e z
normami UE, materia³ niebezpieczny VI ustawa o
chemikaliach.
Klasyfikacja DIN 1988; klasa 3
WGK koncentrat; 1 (w³asne zaszeregowanie wg
wartoœci)
WG K st os ow an y ro zt wó r; 0 ( w³ as ne
zaszeregowanie wg wartoœci)
4.Wlewanie
Wlewanie FERNOX Superkoncentratu odbywa
siê ³atwo i szybko przy pomocy dostêpnego w handlu
pistoletu na ³adunki torebkowe do zaworu
odpowietrzaj¹cego grzejnik lub kranu KFE ( patrz
instrukcja obs³ugi ). FERNOX pozostaje w wodzie
grzewczej.

Przy zamulonych, starych instalacjach nale¿y
prz epr owa dzi æ gru nto wne czy szc zen ie FER NOX œrodkiem do czyszczenia instalacji grzewczych, a
nastêpnie dla zapewnienia optymalnej ochrony u¿yæ
FERNOX Superkoncentratu do pe³nej ochrony instalacji
grzewczej.
5.Dozowanie
Jeden ³adunek torebkowy (290ml) wystarcza na
100 litrów wody grzewczej (jeden dom rodzinny).
Przedawkowanie nie powoduje problemów i jest bardziej
wskazane ni¿ dawka za ma³a produktu.
6.Utylizacja
FERNOX
Superk oncent rat
Uszcze lniacz
przecieków jest przetwarzany biologicznie i dlatego jest
przyjazny œrodowisku.
7.Sk³adowanie
Nie przechowywaæ na mrozie.
Trwa³oœææ; Zamkniêty nabój torebkowy ma
trwa³oœæ minimum 5 lat.
Dane odnoœnie bezpieczeñstwa zawiera karta
danych dot, bezpieczeñstwa.
Dane odpowiadaj¹ naszemu obecnemu
doœwiadczeniu. Zmiany techniczne zastrze¿one.
Producent nie odpowiada za straty i szkody powsta³e w
zwi¹zku z nieprawid³owym stosowaniem produktu. Z
chwil¹ ukazania siê tego dokumentu trac¹ wa¿noœæ
wszystkie dotychczasowe informacje o produkcie.

3.9 SUPER US USZCZELNIACZ
Fernox
przecieków

superkoncentrat uszczelniacz

1.Zastosowanie
Uszczelniacz przecieków uszczelnia trwale ma³e
przecieki jak rysy, ³amliwe uszczelki, nieszczelne miejsca
lutowania itd., w ca³ym systemie grzewczym.
2.W³aœciwoœci
FERNOX- Superkoncentrat - Uszczelniacz
przecieków posiada nastêpuj¹ce szczególne
w³aœciwoœci;
- pozostaje zawsze p³ynny, bez grudek i nie
powoduje uszkodzeñ w pompach, odpowietrzaczach,
zaworach bezpieczeñstwa, w¹skich zaworach itd.
- tolerowany i przystosowany dla wszystkich
u¿ywanych w budowie instalacji grzewczych materia³ów,
jak i metali (¿elazo, ¿eliwo, stal, miedŸ, stopy miedzi i
aluminium), tworzyw sztucznych, elastomerów itd.
- £atwe i proste zastosowanie równie¿ podczas
pracy urz¹dzeñ; urz¹dzenia grzewcze nie musz¹ byæ
wy³¹czane.
Mo¿liwoœci uszczelniania FERNOX
Uszczelniacza przecieków s¹ doskona³e, ale równie¿
œwiadomie ograniczone, tak by umo¿liwiæ jego
stosowanie bez zak³óceñ funkcjonowania urz¹dzeñ.
Produkt ten uszczelnia ma³e przecieki w ci¹gu kilku
godzin ( w zale¿noœci od rodzaju przecieku). Optymalnie
uszczelnia ³amliwe uszczelki, zarysowania i przecieki za
³¹czeniach zaciskowych.
Dla uszczelnieñ zewnêtrznych i tymczasowych
szybkich reperacji przecieków poleca siê FERNOX LS-X.
3.Dane rozpoznawcze
Kolor; bia³y
Forma; ciek³a, ci¹gliwa

Zapach;s³aby
PH;7.0
Gêstoœæ (g/cm3); 1.02 przy 20stC
Dalsze dane zawiera karta danych dot,
bezpieczeñstwa. Nie mieszaæ z innymi chemikaliami (z
wyj¹tkiem dostosowanych produktów FERNOX)
Oznakowanie;
Oznakowanie nieobowi¹zkowe zgodnie z
normami UE- materia³ niebezpieczny Vi ustawy o
chemikaliach.
Klasyfikacja DIN 1988; klasa 3
WGK koncentrat; 1 (w³asne zaszeregowanie wg
wartoœci)
WGK stosowany roztwór; 0 ( w³asne
zaszeregowanie wg wartoœci)
4.Wlewanie
Wlewanie FERNOX Superkoncentratu odbywa
siê ³atwo i szybko przy pomocy dostêpnego w handlu
pistoletu na ³adunki torebkowe do zaworu
odpowietrzaj¹cego grzejnik lub kranu KFE ( patrz
instrukcja obs³ugi ). FERNOX pozostaje w wodzie
grzewczej.
5.Dozowanie
Jeden ³adunek torebkowy (290ml) wystarcza na
100 litrów wody grzewczej (jeden dom rodzinny).
6.Utylizacja
FERNOX
Superkoncentrat
Uszczelniacz
przecieków jest przetwarzany biologicznie i dlatego jest
przyjazny œrodowisku.
7.Sk³adowanie
Nie przechowywaæ na mrozie.
Trwa³oœææ; Zamkniêty nabój torebkowy ma
trwa³oœæ minimum 5 lat.
Dane odnoœnie bezpieczeñstwa zawiera karta
danych dot, bezpieczeñstwa.
Dane odpowiadaj¹ naszemu obecnemu
doœwiadczeniu. Zmiany techniczne zastrze¿one.
Producent nie odpowiada za straty i szkody powsta³e w
zwi¹zku z nieprawid³owym stosowaniem produktu. Z
chwil¹ ukazania siê tego dokumentu trac¹ wa¿noœæ
wszystkie dotychczasowe informacje o produkcie.

3.10 ALPHI-11
Preparat antymrozowy
Œrodek przeznaczony do zabezpieczania przed
mrozem instalacji C.O.. Zalecany tak¿e w instalacjach
ch³odniczych, klimatyzacyjnych, jak i w obiegach
ogrz ewan ia s³on eczn ego. Prod ukow any na bazi e
nietoksycznego glikolu propylowego, zawiera inhibitory
korozji, œrodki przeciwosadowe oraz biocydy.ALPHI-11
jest dopuszczony do stosowania przez Pañstwowy
Instytut Higieny.
Potrzeba zabezpieczenia przed mrozem
Nowoczesne instalacje C.O. wyposa¿one s¹ w
prawdzie w automatykê utrzymuj¹c¹ temperaturê
wody na bezpiecznym poziomie ( funkcja pieca,
sterownik ). Zabezpieczenie to wydaje siê nie
wystarczaj¹ce. £atwo mo¿na sobie wyobraziæ co siê
stanie gdy nast¹pi chwilowy brak dop³ywu gazu, lub
pr¹du. Po d³u¿szym czasie ponowne uruchomienie
pieca mo¿e okaza æ siê nie wystarc zaj¹ce aby
uchroniæ instalacjê przed mrozem. Zastosowanie

œrodka FERNOX ALPHI 11 ca³kowicie zabezpieczy
system C.O. przed mrozem i korozj¹.
Zabezpieczanie instalacji C.O. w domkach
letniskowych za pomoc¹ œrodka FERNOX ALPHI 11
jest najprostrz¹ skuteczna metod¹. Spuszczanie
wody z systemu na okres zimowy powoduje
powstanie korozji tlenowej w ca³ym systemie, co
przyczynia siê do szybkiej utraty sprawnoœci, a w
rezultacie wymiany.
Zalety preparatu Alphi-11
Dziêki u¿yciu do produkcji nietoksycznego glikolu
propylowego œrodka FERNOX ALPHI 11 jest zalecany do
stosowania w instalacjach ogrzewania, w których mo¿e
nast¹piæ przeciek do wody pitnej (np. w wie¿owcach do
zbiornika z gor¹c¹ wod¹). FERNOX ALPHI 11 zapewnia
ponadto kompleksow¹ ochronê stali przed korozj¹,
osadem wapniowym i rozwojem mikroorganizmów.
Zale¿noœæ temperatury krzepniêcia i najni¿szej
dopuszczalnej temperatury, która nie grozi uszkodzeniem
od stê¿enia preparatu pokazano w tabeli:
Stê¿enie (%objêtoœciowe)
25
30
35 40
Temp. Krzepniêcia
-11 -15 -18 -32 (*C)
Najni¿sza dopuszczalna temp.
15 -20 -24 -30 (*C)
Stosowanie
Aby uzyskaæ wymagan¹ ochronê przed mrozem
nale¿y dodaæ do wody dostateczn¹ iloœæ preparatu. Jako
wskazówkê praktyczn¹ mo¿na przyj¹æ, ¿e 1Kw mocy
systemu odpowiada 6 - 7l. pojemnoœci wodnej.
Skutecznoœæ dzia³ania FERNOX ALPHI 11 zale¿y od
dok³adnego rozprowadzenia preparatu w ca³ym obiegu
(instalacji). Przed oddaniem do instalacji systemu
otwartego nale¿y sprawdziæ stan wewnêtrznej
powierzchni naczynia wzbiorczego i w razie potrzeby
usun¹æ nagromadzony osad. Nastêpnie po czêœciowym
opró¿nieniu instalacji wlewaæ p³yn przeciw zamarzaniu do
naczynia wzbiorczego nape³niaj¹c równoczeœnie system.
Do instalacji systemu zamkniêtego p³yn ALPHI-11 mo¿na
³atwo wprowadziæ przez zawór odpowietrzaj¹cy grzejnika.
NIE DOZOWAÆ PREPARATU DO ZBIORNIAKA
ZIMNEJ WODY
Je¿eli wczeœniej stosowano inny œrodek
chemiczny przed u¿yciem ALPHI-11 nale¿ skonsultowaæ
siê z Dzia³em Technicznym Fernox. W warunkach
normalnej eksploatacji preparat zostanie równomiernie
rozprowadzony w ca³ej instalacji w ci¹gu 3-10 dni.
UWAGA !!!
Instalacja z preparatem przeciw zamarzaniu
powinna byæ oznakowana przywieszk¹ z napisem „Nie
opró¿niaæ instalacji”, która zapobiega przypadkowemu
opró¿nianiu obiegu. Dodatkowo wywieszka powinna
informowaæ, ¿e wody nie mo¿na zamroziæ dla dokonania
naprawy oraz podawaæ sposób kontroli stê¿enia ALPHI11
Kontrola stê¿enia-okresowa konserwacja
FERNOX ALPHI-11 jest trwa³y przez 20 lat pod
warunki em podania go do czynnej (szczelnej)
instalacji, i wymieszaniu obu cieczy w instalacji.
Najlepszym sposobem jest pomiar wspó³czynnika
za ³a ma ni a œw ia t³ a za po mo c¹ re fr ak to me tr u
(szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Techniczny
Fernox). Inna metoda to sprawdzenie termometrem
temperatury zamarzania probówki wody pobranej do

butelki z tworzywa sztucznego. Kontrole stê¿enia
powtarzaæ co rok ³¹cznie z nastêpuj¹cymi
czynnoœciami:
Sprawdziæ stan naczynia wzbiorczego
powinno byæ szczelnie zakryte dla zabezpieczenia
przed kurzem i owadami.
Skopiowaæ tabele

3.11 LS-1
Preparat uszczelniaj¹cy c.o.
Zastosowanie
LS-1 jest preparatem u¿ywanym do uszczelniania
niewielkich przecieków w systemach ogrzewania i
ch³odzenia szczególnie powsta³ych w ,miejscach
niedostêpnych. LS0-1 pracuje najlepiej w uk³adach
zamkniêtych gor¹cej wody i wprowadzony do obiegu
powinien zacz¹æ dzia³aæ w ci¹gu 1 do 24 godz.
Efektywnoœæ uszczelniania LS-1 jest ograniczona aby
zapobiec zatkaniu urz¹dzeñ bezpieczeñstwa, pomp itp.,
dlatego ca³kowi te uszczelnieni e wszelkich typó w i
wielkoœci przecieków nie mo¿e byæ gwarantowane.
W³aœciwoœci fizyczne
LS-1 jest emulsj¹ polimerow¹
Kolor: bia³y
Zapach: delikatny
Odczyn koncentratu: ok.6 pH
Odczyn roztworu: 7.85 pH
SG: ok. 1
Sposób u¿ycia i dawkowanie
Nale¿y prawie opró¿niæ górne naczynie zbiorcze
w systemie C.O., a nastêpnie wlaæ do niego odpowiedni¹
iloœæ LS-1. poprzez zawór odwadniaj¹cy spuœciæ 5 do 10 l.
wody z instalacji, a nastêpnie wlaæ t¹ wodê z powrotem do
górnego naczynia zbiorczego w taki sposób, aby nie
straciæ nic z wody z rozpuszczonym LS-1. Powtarzaæ
punkt 2, a¿ do momentu kiedy ca³y LS-1 nie bêdzie
rozpuszczony w ca³ym systemie. NIE WOLNO zostawiaæ
LS-1 tylko wlanego do naczynia zbiorczego nie
rozprowadzonego. Za³¹czyæ pompê cyrkulacyjn¹ i
ustawiæ parametry pracy instalacji na niewielki wydatek
ciep³a. LS-1 nie jest polecany do systemów z
automatycznymi zbiornikami wyrównawczymi.
OPAKOWANIE DOSTAWCZE, OBS£UGA,
PRZECHOWYWANIE.
LS-1 jest dostarczany w 0.5 l pojemnikach.
Preparat LS-1 mo¿e wspó³pracowaæ z innymi produktami
firmy Fernox takimi jak inhibitory korozji, œrodki przeciwko
zamarzaniu dla instalacji domowych, ale NIE mo¿e byæ
mieszany jako koncentrat w celu dodania z innym
œrodkiem. Nie mieszaæ z innymi chemikaliami.
Jedno opakowanie LS-1 0.5L wystarcza na
zabezpieczenie 100L.istalacji C.O.

3.12 LS-X
Uszczelniacz zewnêtrzny instalacji C.O.
Silikonowa mastyka do uszczelniania np.
po³¹czeñ gwintowanych, bary³kowych. Mo¿liwoœæ
uszczelniania dziurawych rur zewnêtrznie. LS-X nale¿y
wycisnaæ na gêsty banda¿ i owin¹æ przeciekaj¹cy odcinek
rury.
Preparat zachowuje elastycznoœæ. LS-X jest

skuteczny w systemach C.O. osi¹gaj¹cych temperaturê
wy¿sz¹ do 120 oC.

3.13 DS-10
Œrodek czyszcz¹cy wymienniki ciep³a i
paleniska kot³ów C.O.
Usuwa nagromadzony osad, sadzê i inne
produkty spalania w palenisku i na wymienniku ciep³a.
Zwiêksza przez to przep³yw rozgrzanych spalin
poprzez wymiennik ciep³a.
Zapobiega automatycznemu wy³¹czaniu kot³a ze
wzglêdu na brak ci¹gu
Pr zy wr ac a o ry gi na ln ¹ w yd aj no œæ ko t³ a i
zmniejsza zu¿ycie paliwa.
Sposób u¿ycia
DS.-10 jest produktem ¿r¹cym i powinien byæ
u¿ywany z ostro¿noœci¹. Nale¿y u¿yæ rêkawic oraz
okularów. Unikaæ kontaktu ze skór¹. Do przygotowanie
roztworu nale¿y u¿yæ plastikowego pojemnika. Je¿eli
wymiennik jest tylko lekko zanieczyszczony na 5 litrów
wody u¿ywamy 0,5 kg DS.-10, przy bardzo
zanieczyszczonym wymienniku na 5 litrów wody nale¿y
u¿yæ 1 kg DS.-10. W pierwszej kolejnosci preparat nale¿y
dok³adnie rozpuœciæ w ma³ej iloœci ciep³ej/gor¹cej wody a
nastêpnie dodaæ pozosta³¹ wodê.
Najlepszy rezultat mo¿na osi¹gn¹æ poprzez
wymontowanie wymiennika ciep³a i zanurzenia go w
roztworze. Gdy nie jest to mo¿liwe nale¿y roztwór
ostro¿nie na³o¿yæ na powierzchnie wymiennika/paleniska
za pomoc¹ pêdzla a w miejscach niedostêpnych u¿yæ
zwyk³ego rozpylacza.
Rezul tat dzia³ ania wystê puje ju¿ po kilku
min uta ch. Pon iew a¿ DS. -10 zaw ier a sil ny kwa s
powierzchnie czyszczone nale¿y zneutralizowaæ poprzez
wyp³ukanie/wyczyszczenie ich du¿¹ iloœci¹ wody
Po u¿yciu DS.-10 nale¿y zneutralizowaæ przed
wylaniem go do kanalizacji. Do tego celu nale¿y u¿yæ sody
amoniakalnej (bezwodnej) w proporcji 1 kg zu¿ytego DS.10 = 0,5 kg sody (do nabycia w sklepach chemicznych
oraz sk³adach budowlanych).
Uwaga - DS.-10 nie nale¿y u¿ywaæ do
aluminiowych wymienników ciep³a.
Sprawd¿
instrukcjê kot³a dot. Czyszczenia wymiennika. DS.-10 nie
mo¿e byæ mieszany z innymi preparatami
chemicznymi a w szczególnoœci zawieraj¹cymi azotyn
lub œrodkami wybielaj¹cymi i czyszcz¹cymi.
W³asnoœci fizyczne
Proszek o odcieniu bia³awym , bez zapachu.
Ciê¿ar w³aœciwy 1,3-1,5kg/l.
Opakowanie
FERNOX DS.-10 dostêpny jest w opakowaniach
1 i 7 kilogramowych.
Œrodki ostro¿noœci
Zawiera
wodosiarczan sodu Œrodek ¿r¹cy
powoduje oparzenia.
Unikaj kontaktu z oczami i skór¹. Nale¿y u¿ywaæ
okularów oraz gumowych lub plastikowych rêkawic. W
wypadku dostania siê do oka przemyæ natychmiast du¿¹
iloœci¹ wody i zwróciæ siê o pomoc lekarsk¹. W wypadku
kontaktu ze skór¹ zmyæ natychmiast wod¹ z myd³em. W
wypadku spo¿ycia nale¿y wypiæ du¿o mleka lub wody, NIE
wywo³ywaæ wymiotów i zwróciæ siê o pomoc lekarsk¹.
W czasie u¿ycia mo¿e powstaæ palny gaz wodór

.NIE paliæ w czasie u¿ycia i usun¹æ z pomieszczenia
wszelkie ¿ród³a ognia. Neutralizuj roztwór sod¹
amioniakaln¹ i wylej do kanalizacji z du¿¹ iloœci¹
wody.TRZYMAJ Z DALA OD DZIECI.

3.14 TESTER INHIBITORÓW FERNOX
MB-1, COPAL, SUPERPROTEKTOR PS
Przybli¿ona iloœæ testów 10.
Aby zapewniæ dok³adnoœæ pomiaru tester
powinien byæ u¿yty z wod¹ bie¿¹c¹ oraz na wod¹ z
sysytemu
C.O. W³aœciwe zabezpieczenie systemu
nastêpuje w momencie zastosowania w³aœciwej iloœci
preparatu-patrz tabela poni¿ej. Nape³nij zbiornik z
podzia³k¹ WOD¥ BIE¯¥C¥ ( z tego samego ujêcia z
którego nape³niany by³ system C.O) do poziomu 10 ml.
Dodaj 4 krople z pojemnika oznaczonego „Inhibitor
Reagent 1”. Lekko potrz¹œnij. Woda stanie siê niebieska.
Trzymaj¹c ca³kowicie pionowo pojemnik oznaczony
„Inhibitor Reagent 2” dodawaæ pojedyñcze krople
preparatu do zbiornika z podzia³k¹ ( z niebiesk¹ wod¹), za
ka¿dym razem razem zamieszaj¹c. Policz i zapisz ile
kropli doda³eœ aby kolor wody zmieni³ siê z niebieskiego
na pomarañczowo/¿ó³ty.. Opró¿nij pojemnik z podzia³k¹ ,
a nastêpnie powtórz postêpowanie z punktów 1 do 3 ale z
WOD¥ Z SYSTEMU C.O.
PRODUKT

ILOŒC PREPARATU
NA 100l WODY W SYSTEMIE
MB1
4 LITRY
SuperProtektor
0,29 LITRA
COPAL
1 LITR

ILOŒÆ KROPLI *)
OPTYM. MINIM.
16
12
9
6
9
6

*) Ró¿nica pomiêdzy iloœcia kropli preparatu
„Inhibitor Reagent 2” u¿ytego w próbach z wod¹ z
systemu C.O. a iloœci¹ kropli u¿ytych w próbach z wod¹
bie¿¹c¹. Przyk³adowo
instalacja zabezpieczona
preparatem COPAL- Próba z wod¹ z systemu C.O. =10
kropli, próba z wod¹ bie¿¹c¹ =2 kropli.
RÓ¯NICA = 8 KROPLI = system w³aœciwie
zabezpieczony. Tester s³u¿y tylko i wy³¹cznie do badania
instalacji C.O. w których ZASTOSOWANO inhibitory
FERNOX. Chroniæ przed dzieæmi. Unikaj kontaktu z
oczami i skór¹.

3.15 FERNOX
NAPE£NIANIA

POMPA

DO

FERNOX DOZOWNIKI PREPERATÓW
Dozowniki preparatów Fernox wykonane s¹
specjalnie w celu zmniejszenia czasu potrzebnego do
wprowadzenia preparatu do instalacji. Przystosowane s¹
zarówno do otwartych jak i zamkniêtych instalacji
centralnego ogrzewania. W systemach zamkniêtych
dozowanie odbywa siê w sposób wyj¹tkowo prosty nawet
bez przerywania pracy instalacji (specjalnie wykonana
koñcówka przy³¹czna do pod³¹czenia do zaworu
odpowietrzaj¹cego przy grzejniku). W systemach
otwartych pozwala wprowadzaæ preparat nie tylko do
naczynia zbiorczego, ale praktycznie w dowolnym
miejscu (w zale¿noœci od preparatu).
Dozownik zawiera:
Pompkê rêczn¹, zawór bezpieczeñstwa (przy
nape³nianiu instalacji), 5-cio litrowy zasobnik, wodowskaz
na zbiorniku, ³atwo zdejmowaln¹ pokrywkê dla
sprawniejszego nape³niania dozownika.

1.Zastosowanie
Wlewanie produktów FERNOX do instalacji
grzewczych odbywa siê ³atwo i szybko przy pomocy
pompy do nape³niania. FERNOX jest wlewany przy jej
pomocy do instalacji grzewczej przez kran KFE (kran do
wlewania i spuszczania wody) lub przez zawór
odpowietrzaj¹cy grzejnik.
2.W³aœciwoœci
Pojemnoœæ 5 litrów przezroczysty pojemnik dla
umo¿liwienia obserwacji poziomu nape³nienia mocna
konstrukcja ma d³ugotrwa³e dzia³anie wmontowany zawór
uniemo¿liwiaj¹cy przepe³nienie ³atwe i szybkie
nape³nienie i czyszczenie
3.Instrukcja obs³ugi
( wlewanie przez kran do nape³niania i
spuszczania wody) Odkrêæ górn¹ czêœæ pompy
pokrêcaj¹c ca³kowicie opuszczonym uchwytem w
kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.Zakrêæ
mocno górn¹ czêœæ pompy. Nape³nij pojemnik
odpowiednim produktem FERNOX do granicy górnego
zaokr¹glenia. Wy³¹cz instalacjê grzewcz¹ i spuœciæ wodê
w iloœci odpowiadaj¹cej dolewanemu produktowi
FERNOX. Nakrêæ rygiel z kompletu pod³¹czeniowego na
kran do nape³niania i spuszczania wody w instalacji
grzewczej. Porusz pomp¹ wolno kilka razy, a¿ z tulejki
wyp³ynie FERNOX. WprowadŸ tulejkê do rygla. Otwórz
kran nape³niaj¹cy pompy i wyci¹gnij tulejkê z kranu
instalacji grzewczej. Zakrêæ kran nape³niaj¹cy pompy i
wyci¹gnij tulejkê z kranu instalacji grzewczej. W³¹cz
instalacjê grzewcz¹. Po u¿yciu wyp³ucz dok³adnie ciep³¹
wod¹ rygiel i pompê. Wykrêæ rygiel z kranu instalacji
grzewczej.
Dane odpowiadaj¹ naszemu obecnemu
doœwiadczeniu. Zmiany techniczne zastrze¿one.
Producent nie odpowiada za straty i szkody powsta³e w
zwi¹zku z nieprawid³owym stosowaniem produktu. Z
chwil¹ ukazania siê tego dokumentu trac¹ wa¿noœæ
wszystkie dotychczasowe informacje o produkcie.

4. PREPARATY COMSTAR
4.1 ABSORBENT
Likwiduje skutki wytr¹cania siê wody w ropie
ABSORBENT WODY IPC jest produktem, który
wychwytuje cz¹steczki wody w zawiesinie oraz wodê na
dnie zbiornika. Tworzy koloidaln¹ emulsjê wody w oleju
napêdowym. ABSORBENT WODY IPC rozpoczyna
natychmiast rozbijanie wody na drobne cz¹steczki,
umo¿liwiaj¹c uzyskanie przez nie ciê¿aru równego
cz¹steczkom oleju napêdowego. Reakcja ta pozwala
mikroskopijnym czêsteczkom wody przedostaæ siê przez
system spalania bez zapychania przewodów, filtrów i
dysz. Ponadto umo¿liwia kompletne spalenie bez przerw.
Korzyœci:
ABSORBENT WODY IPC rozbija osad wodny,
likwiduje nierówne spalanie i spowodowane przez wodê
problemy z zap³onem. Pomaga zapobiegaæ korozji i
powstawaniu grudek lodu/ Zwiêksza ¿ywotnoœæ zbiornika
i sprzêtu.
Dozowanie:
1l pozwala uzdatniæ 1000l oleju opa³owego
Wskazania
Aby uzyskaæ najlepsze wyniki dodaæ
ABSORBENT WODY IPC do zbiornika oleju przed
dostaw¹. Wszystkie zewnêtrzne zbiorniki magazynowe

powi nny byæ podd ane dzia ³ani u prep arat u prze d
nadejœciem zimy. Wszystkie zbiorniki powinny byæ tak¿e
poddane dzia³aniu preparatu na wiosnê.
Dane o produkcie
ABSO RBEN T WODY IPC jest prod ukte m
po ch od ny m ro py na ft ow ej za wi er aj ¹c ym pa ki et
czyszcz¹cy z wysokowydajnymi œrodkami
powierzchniowoczynnymi.
OPAKOWANIA: 0,5litra , 1litr
SK£AD CHEMICZNY
Monoeter butylowy glikolu etylenowego

4.2 UNIWERSALNY UZDATNIACZ
SUPER HEAT „8w1”- uniwersalny preparat
uzdatniaj¹cy oleju
- rozpuszcza osad
- poprawia spalanie
- utrzymuje dysze i filtry w czystoœci
- zapobiega zamarzaniu
- zmniejsza iloœæ dymu i zanieczyszczeñ, wypala sadze
- obni¿a temperaturê krzepniêcia
- usuwa wodê
- powoduje oszczêdnoœæ systemu.
TO, CO SIÊ STANIE:
-SADZA JEST WYPALANA, wiêc przenikanie
ciep³a jest ³atwe, a system ogrzewania dzia³a z
maksymaln¹ wydajnoœci¹. Eliminuje gromadzenie sadzy,
która powoduje, ¿e kocio³ pracuje d³u¿ej aby osi¹gn¹æ
¿¹dan¹ temperaturê.
-OSAD JEST ROZPUSZCZANY
...zabezpieczaj¹c przed szkodliwym zatkaniem filtrów
olejowych, przewodów i dysz.
-ELIMINOWANA JEST WODA..., tak ¿e nie mo¿e
powodowaæ zamarzania wzrostu glonów ani
marnotrawnego rozk³adu paliwa.
-BARDZO ZMNIEJSZA dym i zanieczyszczenia,
gdy¿ olej ma wy¿sz¹ temperaturê spalania i lepsze
spalanie.
-O WIELE SKUTECZNIEJSZA atomizacja na
dyszach... powoduje bardziej kompletne spalanie i
doskona³e gospodarowanie paliwem.
UWAGA: uniwersalny preparat SUPER HEAT
nie tylko pozwala zaoszczêdziæ pieni¹dze na paliwie...
reguluje równie¿ palnik aby pracowa³ lepiej i wydajniej!
Zwiêksz ¿ywotnoœæ urz¹dzeñ. Przeciwnie ni¿
pozosta³e wype³niacze paliw olejowego SUPER HEAT nie
zawiera sk³adników wywo³uj¹cych korozjê.
Zastosowanie
Olej opa³owy i napêdowy

dnie zbiornika. Tworzy koloidaln¹ emulsjê wody w oleju
napêdowym. ABSORBENT WODY IPC rozpoczyna
natychmiast rozbijanie wody na drobne cz¹steczki,
umo¿liwiaj¹c uzyskanie przez nie ciê¿aru równego
cz¹steczkom oleju napêdowego. Reakcja ta pozwala
mikroskopijnym czêsteczkom wody przedostaæ siê przez
system spalania bez zapychania przewodów, filtrów i
dysz. Ponadto umo¿liwia kompletne spalenie bez przerw.
Korzyœci:
ABSORBENT WODY IPC rozbija osad wodny,
likwiduje nierówne spalanie i spowodowane przez wodê
problemy z zap³onem. Pomaga zapobiegaæ korozji i
powstawaniu grudek lodu/ Zwiêksza ¿ywotnoœæ zbiornika
i sprzêtu.
Dozowanie:
1l pozwala uzdatniæ 1000l oleju opa³owego
Wskazania
Aby uzyskaæ najlepsze wyniki dodaæ
ABSORBENT WODY IPC do zbiornika oleju przed
dostaw¹. Wszystkie zewnêtrzne zbiorniki magazynowe
powinny byæ poddane dzia³aniu preparatu przed
nadejœciem zimy. Wszystkie zbiorniki powinny byæ tak¿e
poddane dzia³aniu preparatu na wiosnê.
Dane o produkcie
ABSORBENT WODY IPC jest produktem
pochodnym ropy naftowej zawieraj¹cym pakiet
czyszcz¹cy z wysokowydajnymi œrodkami
powierzchniowoczynnymi.
OPAKOWANIA: 0,5litra , 1litr
Sk³ad chemiczny
Monoeter butylowy glikolu etylenowego

4.3 SLUDGE SOLVE
Rozpuszczalnik osadu.
Zabezpiecza przed zatykaniem siê dysz w
palnikach.
Rozpuszczalnik osadu IPC ma unikaln¹
recepturê tworzenia siê szlamu, eliminuje osad tworzony
przez smo³ê, wosk, wodê. Rozpuszcza osad dziêki czemu
mo¿e on bez problemu przep³yn¹æ przez system bez
zatykania dysz i stwarzania innych problemów w spalaniu.
U¿ywany regularnie przeciwdzia³a pogarszaniu
siê w³aœciwoœci paliwa i powoduje jego wiêksz¹
stabilnoœæ.
Dozowanie
1 litr ROZPUSZCZALNIKA OSADU na 4500 l
oleju.
OPAKOWANIE 1 litr

Dozowanie
Wystarczy dodaæ tylko (0,5l) uniwersalnego
preparatu na 1000l oleju
OPAKOWANIA 0,5l
Sk³ad chemiczny
2-butoksyetanol
eter monometylowy glikolu dwupropelynowego
rozpuszczalnik benzynowy z wêglowodorów
ABSORBENT „IPC”
LIKWIDUJE SKUTKI WYTR¥CANIA SIÊ WODY
W ROPIE
ABSORBENT WODY IPC jest produktem, który
wychwytuje cz¹steczki wody w zawiesinie oraz wodê na

Sk³ad chemiczny
Rozpuszczalnik wêglowodorów aromatycznych
W celu uzyskania najlepszych rezultatów
powinien byæ dozowany do zbiornika przed dostaw¹ oleju.

4.4 NEUTRALIZATOR
SAFE Ekologiczny absorbent ropy.
Przetwarza ropê w nieszkodliwe kwasy
t³uszczowe. Pozosta³oœæ mo¿e zostaæ bezpiecznie
usuniêta np. Do kanalizacji. Biodegradacja wszystkich
wêglowodorów, bezpieczny i ³atwy w u¿yciu.

Jak u¿ywaæ SAFE ?
SAFE jest now¹ postaci¹ mikrobiologicznego
œrodka oczyszczaj¹cego z ropy naftowej, uzyskan¹ dziêki
postêpom wiedzy o prowadzeniu kultur, zagêszczaniu
masowym produkowaniu naturalnie wystêpuj¹cym form
bakteryjnych od¿ywiaj¹cych siê cz¹steczkami
wêglowodorów-ropy.
SAFE jest suchym proszkiem sk³adaj¹cym siê z
absorpcyjnego i³u i specjalnych bakterii ¿ywi¹cych siê
rop¹ znajduj¹cych siê w stanie utajenia. I³ dzia³a w
podobny sposób jak piasek koci, nasi¹kaj¹c ³atwo
ciec zami ropo poch odny mi. Gdy pros zek zost anie
zmoczony obficie wod¹ drobnoustroje w ci¹gu kilku minut
w pe³ni odzyskuj¹ funkcje metaboliczne i zaczynaj¹
zjadaæ cz¹steczki ropy. Dzia³anie biologiczne jest
znacznie wzmacniane i przyœpieszane przez specjalne
enzymy i przyœpieszaj¹ce sk³adniki od¿ywcze wchodz¹ce
w sk³ad mieszanki SAFE.
Gdy na wyciek powierzchniowy ropy zostanie
u¿yta wystarczaj¹ca iloœæ SAFE i wody drobnoustroje,
enzymy, sk³adniki od¿ywcze i dostêpne cz¹steczki ropy
³¹cz¹ siê ze sob¹ tworz¹c krytyczn¹ masê biologiczn¹, w
której ca³kowita liczba drobnoustrojów zwiêksza siê
dwukrotnie mniej wiêcej co godzinê. Tak wiêc w³aœciwie
zastosowana mieszanka produkuje siê dalej sama,
tworz¹c szybko przyrastaj¹c¹ biomasê, która pêcznieje
we wszystkich kierunkach, do wyczerpania cz¹steczek
ropy stanowi¹cych jej po¿ywienie. SAFE mo¿e oczyœciæ
nawet du¿e powierzchnie rozlania ropy w ci¹gu mniej ni¿
dwudziestu czterech godzin, gdy¿ mno¿¹ siê w niej
ogromne iloœci bakterii po¿eraj¹cych ropê maj¹cych
przyœpieszon¹ przemianê materii.
Wyniki: Ropa przerobiona na substancje nie
olejowe.
To, co powstaje wskutek mikrobiologicznego
dzia³ania SAFE jest szarawym spienionym p³ynem, który
sk³ada siê z nie-olejowych, rozpuszczalnych w wodzie
kwasów t³uszczowych, które s¹ normalnymi sk³adnikami
od¿ywczymi dla ni¿szych roœlin i zwierz¹t. Pozosta³oœæ ta
mo¿e zostaæ rozrzucona na trawniki, gdzie dzia³a jako
nawóz lub do kanalizacji, wzglêdnie wód
powierzchniowych. Zgodnie ze wszystkimi normami
amerykañskimi jest to niegroŸna substancja organiczna.
Najlepszym sposobem zrozumienia i pomiaru aktywnoœci
SAFE jest zebraæ i przeanalizowaæ próbki „przed i po” pod
wzglêdem mierzonej w ppm zawartoœci wêglowodorów.
Po prawid³owym zastosowaniu SAFE wyciek
powierzchniowy ropy, który pocz¹tkowo zawiera
powiedzmy 250,000 ppm wêglowodorów mo¿e w ci¹gu
24 godzin zawieraæ zaledwie 50 ppm (po 15 minutach
likwiduje 87%, po 2 godzinach 93% ). Wynik jest tak
dramatyczny, ¿e wielu ludziom pocz¹tkowo trudno jest w
nie uwierzyæ do czasu a¿ dokumentuj¹ zmianê we
w³asnych badaniach.
Zastosowanie na wszelkich powierzchniach.
SAFE mo¿e byæ stosowany w postaci proszku lub
rozpylany w postaci p³ynnej mieszanki na produkty
naftowe rozlane na wszystkich powierzchniach
utwardzonych na ziemi i powierzchni wody. Ma³e wycieki
na powierzchniach utwardzonych i ziemi mo¿na posypaæ
rêcznie suchym proszkiem, który wch³onie woln¹ ropê.
Taka nasycona rop¹ mieszanka mo¿e byæ nastêpnie na
miejscu zmoczona w taki sposób, aby wyzwoliæ reakcjê
drobnoustrojów powoduj¹c¹ rozk³ad ropy. Drobnoustroje
penetruj¹ w g³¹b powierzchni porowatych takich jak beton
rozk³adaj¹c zaabsorbowany tam olej. Dla wiêkszych
wycieków na powierzchnie utwardzone lub na
powierzchniê ziemi i wody proszek SAFE
mo¿na

zmieszaæ z wod¹ do wytworzenia mieszanki rozpylanej
poprzez sprzêt rozpylaj¹cy. Zmieszaæ proszek SAFE z
wod¹ w stosunku do 25 g na 5 l wody. Dobrze wymieszaæ,
5 l mieszanki p³ynnej SAFE pozwala pokryæ oko³o 450
metrów kwadratowych powierzchni wycieku. Poniewa¿
aktywowane wod¹ drobnoustroje zaczn¹ zjadaæ siê
nawzajem, gdy zabraknie im ropy wa¿ne jest by
zastosowaæ p³ynn¹ postaæ SAFE w ci¹gu dwóch godzin
od wytworzenia mieszanki. Dla powierzchniowego
czyszczenia powierzchni ziemi proszek powinien byæ
zmieszany z ziemi¹ i utrzymany w stanie mokrym.
Szybkoœæ migracji drobnoustrojów i ich namna¿ania w
glebie jest mniejsza ni¿ w wodzie lub w wyciekach na
woln ej powi erzc hni. Ropa mo¿e byæ usun iêta z
powi erzc hni wody za pomo c¹ spry skan ia plam y.
Aktywowane drobnoustroje wi¹¿¹ siê z cz¹steczkami
ropy, a wiêc szybki rozk³ad zachodzi nawet wtedy, gdy
ropa opada na dno.
SAFE biodegraduje.
SAFE jest proszkiem sk³adaj¹cym siê z i³u i
m i k r o o r g a n i z m ó w, k t ó r e w c h ³ a n i a i p o d d a j e
biodegradacji. Wszystkie stê¿enia takich substancji jak:
Olej silnikowy
smar
Benzyna
p
³
y
n
przek³adniowy
Paliwo do silników Diesla
nafta
Olej opa³owy
olej surowy
Olej smarowniczy
b e n z y n a
lotnicza
Powoduje równie¿ biodegradacjê
rozcieñczonych postaci:
Herbicydów organicznych
toluenu
Naftalenu
cyjanków
Benzenu
siarki
Pe³na lista substancji w informacji technicznej
SAFE. SAFE nie jest produktem in¿ynierii genetycznej.
Zawiera du¿¹ iloœæ naturalnie wystêpuj¹cych bakterii oraz
ni eg ro Ÿn e dl a cz ³o wi ek a i ot oc ze ni a en zy my
przyœpieszaj¹ce metabolizm.
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Przedruk w ca³oœci lub we fragmentach bez zgody firmy
Britex Sp. z o.o. – ZABRONIONY !
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