
 

 
CENTRAL HEATING CLEANER F5 EXPRESS  
 
 Rychlé a snadné použití - dávka aplikovaná do 30 sekund 
 Aplikuje se přes adaptér na radiátory nebo přiloženým plnícím 

nástavcem  
 100% recyklovatelná nádoba 
 Kompatibilní se všemi kovy a materiály včetně hliníku 
 Odstraňuje kal a nánosy a obnovuje otopnou účinnost  
 Odstraňuje zbytky tavidla a ostatní nečistoty 
 Neutrální, bezpečné a šetrné složení 

Popis přípravku 
 

Cleaner F5 Express je aerosolový přípravek usnadňující a urychlující dávkování do ústředního topení bez 
jakéhokoli nepořádku nebo nepříjemností pro uživatele. Jako všechna čistidla Fernox, Cleaner F5 Express 
je efektivní neutrální čistidlo.  
 
Cleaner F5 Express je určen pro čištění nových instalací před uvedením do provozu v souladu s 
BS7593:1992, pro odstraňování zbytků tavidla a ostatních instalačních nečistot, čímž napomáhá k 
prodloužení životnosti systému. 
Cleaner F5 Express se může používat s přístrojem Fernox Powerflow MKII a všemi známými značkami 
tlakových proplachovacích přístrojů na odstraňování nečistot, kalu a nánosů ze stávajících soustav. Tím se 
obnoví otopná účinnost a rovněž se odstraní nebo sníží hlučnost kotle v silně znečištěných systémech.  
 
V případě velkých nánosů vodního kamene se doporučuje použití čistidla Fernox DS40 System Cleaner.  
 
Cleaner F5 Express je neutrální, bezpečný přípravek s účinnou inhibicí, kompatibilní se všemi kovy běžně 
používanými v otopných systémech.  
 
Pro dlouhodobou ochranu by měl být systém před ošetřením přípravkem Fernox Protector F1 důkladně 
vyčištěn a propláchnut v souladu se směrnicí BS7593:1992 a srovnávacím měřítkem za použití čistidla 
Fernox Cleaner F5 Express. Doporučujeme pravidelné (jednoroční) kontroly hladiny ochranného přípravku.    
 
Fyzikální vlastnosti 
 

Barva: Jantarová 
Pach: Slabý 
Stav: Kapalný 
pH (koncentrát): 7 
pH (1% roztok):   7,5 - 7,8 
SG:  1,201 g/cm3 (20°C / 68 °F) 
 
Použití a dávkování 
 

Cleaner F5 Express ochrání otopnou soustavu průměrné velikosti (100 litrů nebo až 10 jednopanelových 
radiátorů) a přidává se přes radiátor nebo plnící nástavec. Fernox Cleaner F5 Express se může přidávat 
přímo přes odvzdušňovací ventil radiátoru nebo prostřednictvím plnícího nástavce, který tvoří součást 
balení. U velkých systémů nebo v případě vysokého znečištění možná bude nutné aplikovat 
dodatečnou/opakovanou dávku čistidla Cleaner F5 Express.  
 

 



 

 

 
 
Fernox Cleaner F5 Express je formulován i pro použití s jednotkou na tlakové proplachování. V případě 
takového použití se řiďte pokyny výrobce jednotky. 
 
Při použití přípravku Cleaner F5 Express s proplachovací jednotkou by mělo být čištění dokončeno do jedné 
hodiny. Použitím funkce dynamického proplachování vyplachujte čistou vodou, dokud nevytéká čistá voda, a 
prostřednictvím měřiče TDS prověřte, zda bylo propláchnutí zcela úspěšné. 
 
Znovu systém naplňte a přidejte vhodný ochranný přípravek Fernox Protector, který zajistí dlouhodobou 
ochranu před korozí a vodním kamenem.  
 
U jednocestného nepřímého bojleru, jako je Primatic nebo podobně, je nutné používat chemikálie pro pitnou 
vodu.  
Nejprve vypusťte a znovu naplňte celý systém čistou vodou.  Pro optimální výsledek by měl být zcela 
vypustitelný celý systém, včetně případných radiátorů typu drop feed.  K tomuto účelu by bylo ideální 
dočasně nainstalovat plné vrtné ventily s přípojkami na hadice. Motorizované a termostatické ventily musí 
být nastaveny tak, aby během čištění nebo proplachování nebyla žádná část systému uzavřená. Vypuštěná 
voda se musí vyvést do kanalizace a ne do stoky na povrchovou vodu. 
 
Do systémů s otevřenými ventily přidávejte Fernox Cleaner F5 Express přes plnící nádrž. Uzavřené 
systémy plňte přes radiátor prostřednictvím nástavce Fernox Injector. 
 
Při čištění stávajících systémů je třeba nechat obíhat kal a nečistoty nejméně jednu hodinu za běžných 
provozních teplot. Pro odstranění zatvrdlých oxidů železitých a vodního kamene je však možné dobu oběhu 
za běžných provozních teplot prodloužit až na jeden týden. Pokud na některém radiátoru zůstane i po jedné 
hodině studená plocha, zvyšte průtokový poměr uzavřením ventilů na všech ostatních radiátorech. V 
některých případech možná bude nutné ošetření přípravkem Cleaner F5 Express zopakovat.  
 
Důkladně systém vypusťte a vypláchněte, aby se odstranila čistidla i chemikálie. Zřejmě bude nutné provést 
tři výměny vody. Je to nedílná součást čištění a musí být provedena správně. Použitím měřiče vypláchnutí, 
jako je Fernox TDS, se ujistěte, že celkové rozpuštěné látky byly uspokojivě odstraněny.  Pokud je hodnota 
vody v systému v 10% rozmezí od hodnoty vody z vodovodu, můžete systém považovat za řádně 
vypláchnutý. Rozdíl vyšší než 10 % znamená, že v systému zůstalo velké množství zbytků čistidla a je nutné 
provést další propláchnutí. Pokud se zbytky čistidla neodstraní, mohou přispět ke vzniku koroze a negovat 
tím proces čištění.  
 
 
Balení, manipulace a uskladnění 
 

Fernox Cleaner F5 Express se dodává ve 280ml aerosolových plechovkách s univerzálním aplikátorem. 
 
Fernox Cleaner F5 Express je klasifikován jako bezpečný. Jako u všech chemikálií však: Ukládejte mimo 
dosah dětí. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Odějte si 
vhodné rukavice. 
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