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FILTER FLUID+ PROTECTOR 
 

 Werkt met een magnetisch filter om de installatie te beveiligen 

tegen roestdeeltjes 

 F1 Protector met dispersiemiddel om de veilige vergaring van magnetiet 

in een magnetisch filter te bevorderen 

 Verlengt het leven van de ketel, pomp en warmtewisselaar 

 Ontworpen om permanent in de installatie achter te blijven  

 Voorkomt kalkaanslag en roestvorming 

 Innovatieve formule, beste in klasse 
 

 

 

 

Toepassingen van het product  
 
Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de Fernox TF1 reeks filters en magnetische filters in de leiding. 
 

Fernox  Filter Fluid+ Protector is specifiek geformuleerd om roestdeeltjes en vuil in centrale verwarmingsinstallaties 
los te maken en direct naar een magnetisch filter in de leiding te voeren (zoals uit de TF1 reeks filters van Fernox) 
voor snelle vergaring en gemakkelijke verwijdering.  Belangrijk is dat het centrale verwarmingsinstallaties in woningen 
tevens langdurig beschermt tegen inwendige roestvorming en kalkaanslag.  
 
Dit innovatieve product remt roestvorming als gevolg van de chemische reactie van water met de metalen die normaal 
worden aangetroffen in verwarmingsinstallaties, zoals ijzerhoudende metalen, koper, koperlegeringen en aluminium. 

Filter Fluid+ Protector is geschikt voor alle soorten ketels, radiators, vloer- en centrale-verwarmingsinstallaties. In 

combinatie met een magnetisch filter zoals TF1 Filter bespaart Filter Fluid+ Protector de installateur veel tijd in 
vergelijking met andere reinigingsmethoden.  

 

Filter Fluid+ Protector is vooral geschikt voor verwarmingsinstallaties die moeilijk of lastig schoon te maken zijn met 
normale methodes van het doorspoelen of aftappen en scheiden van aparte radiators en waar eerder geen 
waterbehandeling is gebruikt bij de bouw van de installatie of bij het plaatsen van de ketel. 
 

Fernox Filter Fluid+ Protector is compatibel met alle metalen en materialen die veel worden gebruikt in centrale 
verwarmingsinstallaties en met alle Fernox producten.  
 
 

Fysieke eigenschappen  
 

Fernox Filter Fluid+ Protector is en mengsel van remmings- en dispersiemiddelen tegen roestvorming en 
kalkaanslag  
 
Vorm:   Vloeistof 
Kluer:  Bruin 
Geur:   Aromatisch 
pH (conc.):  8,0 
pH (in gebruik):  7,0 – 8,0     
SG:  1,15   
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Toepassing en dosering  
 
De aanbevolen concentratie van het product in gebruik is 0,5%. Een fles van 500 ml. is voldoende voor de behandeling 
van een 100 liter installatie (maximaal 10 aparte radiatoren). Het product kan in het systeem worden gedoseerd via het 
Fernox TF1 vulpunt, de vulleiding van de installatie of de radiator met behulp van een Fernox injector en worden 

gecirculeerd. Fernox Filter Fluid+ Protector maakt het vuil in de installatie vrij en voert het naar een magnetisch filter 
in de leiding voor verwijdering. Na één uur kan het filter worden gescheiden om het vergaarde vuil weg te spoelen. 

Fernox Filter Fluid+ Protector moet in de installatie achter blijven. Het is niet bedoeld voor gebruik in installaties met 
zeer kleine leidingen.  
 
Voor zwaar vervuilde installaties raadt Fernox aan om ze te reinigen en door te spoelen met Fernox Cleaner F3/F5 

gevolgd door Filter Fluid+ Protector/ F1 Protector en een magnetisch filter te installeren. 
 
Voor voortdurende beveiliging wordt aanbevolen om de concentratie Fernox Protector eens per jaar te controleren als 
onderdeel van een onderhoudsprogramma voor filters. 
 

Verpakking, hantering en opslag  
 

Fernox Filter Fluid+ Protector wordt geleverd in verpakkingen van 500 ml.  
 

Fernox Filter Fluid+ Protector staat geclassificeerd als ongevaarlijk, maar net als bij alle chemicaliën geldt het 
volgende: 
Buiten bereik van kinderen houden. Niet vermengen met andere chemicaliën. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-1. Kan 
een allergische reactie veroorzaken. 


