
 

PROTECTOR ALPHI-11  
 
• Véd a korrózió és a vízkő ellen 
• Fenntartja a hatékonyságot és ezzel 

meghosszabbítja a rendszer éélettartamát 
• A fűtési rendszerekben szokásosan alkalmazott 

összes fémhez és anyaghoz használható 
• Nem mérgező, környezetbarát 
• Kombinált fagyálló és korrózióvédő 
 

 57971 

Alkalmazások 
 

A Fernox Protector Alphi-11 kombinált fagyálló és korróziógátló termék, mely hosszú távú védelmet biztosít 
a belső korrózió és vízkőképződés ellen a központi fűtési rendszerekben. Megakadályozza az ilyen 
rendszerekben megtalálható összes fém, azaz vasfémek, vörösréz és rézötvözetek valamint az alumínium 
korrózióját. A Fernox Protector Alphi-11 összefér a központi fűtési rendszerekben szokásosa alkalmazott 
fémekkel és anyagokkal. 
 
A tartós védelem érdekében javasoljuk a Protector-koncentráció rendszeres ellenőrzését (évente). A 
termék koncentrációja könnyen megmérhető a helyszínen a Fernox ‘One Drop’ Protector-vizsgáló készlet 
segítségével. 
 
Fizikai tulajdonságok 
 

A Fernox Protector Alphi-11 monopropilén-glikolt tartalmaz. 
 
Szín: Színtelen 
Szag:  Enyhe 
Megjelenés:  Átlátszó folyadék 
pH (konc.) 5.7 – 6.1 
pH (oldat 25%): 7.0 – 7.5 
Sűrűség:  1,04  20°C-on 
 
Használat és adagolás 
 

A termék ajánlott minimális “használati” koncentrációja 25% a megfelelő korrózióvédelem biztosításához.  
Ez a koncentráció -11°C-ig védelmet nyújt.  40%-os koncentrációban -22°C-ig biztosít védelmet.  A 
Protector Alphi-11 beadagolható a feltöltő és tágulási tartályon keresztül, vagy más alkalmas ponton pl. 
radiátornál, a Fernox Injector segítségével. A beadagolást azután végezze, hogy legalább a hozzáadandó 
Alphi-11 mennyiségével egyenlő vizet leeresztett. Kapcsolja be a keringető szivattyút és járassa a rendszert 
néhány óráig az egyenletes eloszlás elérése érdekében. 
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Koncentráció 25% 30% 35% 40% 
Védelem -11°C -15°C -18°C -22°C 

 
Egybetáplálású indirekt, pl. "Primatic" vagy hasonló rendszerű tartályoknál ivóvízhez használható 
vegyszereket kell alkalmazni.  
 
Javasoljuk, hogy a még nem kezelt rendszereket alaposan tisztítsa ki és öblítse át a BS7593 szabványnak 
megfelelően Fernox Cleaner F3 segítségével, mielőtt Fernox Protector Alphi-11-gyel kezelné, mivel a 
berendezésban lévő maradékok károsíthatják azt.  
 
Csomagolás, kezelés és tárolás 
 
A Fernox Protector Alphi-11 5 és 25 literes edényekben kerül kiszerelésre.  
 
A Fernox Protector Alphi-11 besorolása nem-veszélyes és nem-irritáló hatású, de más vegyszerekhez 
hasonlóan gyermekektől elzárva tartandó.  Ne keverje más vegyszerekkel a Fernox-termékeket kivéve. Nem 
szabad lenyelni.  Szembe vagy bőrre jutás esetén mossa le azonnal bő vízzel.  
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