
 
 

 
 
 
DS40 SYSTEM CLEANER 
 

 Rychle odstraňuje vodní kámen, černý kal a jiné 
usazeniny 

 Obnovuje oběh a zvyšuje účinnost vytápění 
 Volně sypaný prášek pro snadné použití 

s jednotkami nuceného proplachování nebo 
použití prostřednictvím napájecí a expanzní 
nádrže či injektoru (pro uzavřené systémy) 

 Když se přípravek spotřebuje, zezelená 
 Kompatibilní se systémy se všemi kombinacemi 

kovů 
 Dodává se se sáčky neutralizačního činidla   
 

Použití výrobku 
 

Pro rychle působící odstranění vodního kamene, černého kalu (magnetit) a dalších usazenin z kotlů a ústředního 
topení. Navržen pro jednotky nuceného proplachování k efektivnějšímu, rychlejšímu čištění. Lze jej použít samostatně 
pro odstranění vodního kamene v kotli.  
 

Fyzikální vlastnosti 
 

 Přípravek DS 40 System Cleaner Přípravek System Neutraliser 
Barva: červená bílá 
Zápach: slabý (v roztoku) žádný 
Forma: prášek prášek 
pH: 2 - 3 (roztok 2 % hmotnostních ) 11,8 - (roztok 10% hmotnostních ) 
Hustota: neuvedeno 1.74 
 
 

Používání a dávkování 
 

Podrobné pokyny o čištění ústředního topení přípravkem DS40 System Cleaner naleznete v letáku s pokyny uvnitř 
krabice. Přípravek lze nalít jako volně sypaný prášek přímo do jednotky nuceného proplachování. Případně jej 
předem rozpusťte v teplé vodě, přípravek lze dávkovat prostřednictvím napájecí a expanzní nádoby nebo, 
v uzavřeném systému, injektorem Fernox do radiátoru.  
 

Jedno balení (1,9 kg) obvykle dostačuje k vyčištění typického domácího ústředního topení. Do větších systémů a 
systémů s větším obsahem vodního kamene nebo kalu bude možná nutné přidat další prášek. Během počáteční fáze 
čistění změna barvy (z červené na zelenou) signalizuje, že se přípravek vyčerpal a že je zapotřebí více prášku. 
 

Jakmile čištění ukončíte, přidávejte sáčky přípravku System Neutraliser, dokud se roztok nezbarví zeleně.  Jestliže je 
voda stále červená, musíte přidat více neutralizačního přípravku. Jestliže dva sáčky nestačí, můžete si od 
velkoobchodníků Fernox zakoupit další přípravek System Neutraliser. Systém se musí vypustit a několikrát 
propláchnout čerstvou vodou, dokud nebude voda vytékající do kanalizační vpusti průhledná.  
 
Po posledním vypuštění doporučujeme, abyste systém chránili pomocí vhodného přípravku Fernox Protector. 

 

Není určen k používání ve válcích jednoduchého nepřímého napájení, např. „Primatic“ nebo podobně. 
 
 

Balení, nakládání a uchovávání 
 

Přípravky Fernox DS40 System Cleaner a System Neutraliser se dodávají v balení po 1,9 kg.  
Přípravek DS40 System Cleaner je klasifikován jako dráždivý. R36 Dráždí oči, S2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S37 
Používejte vhodné ochranné rukavice 
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