
 
 

ΒΙΟΚΤΟΝΟ AF10  

  

•   Βιοκτόνο για την πρόληψη βακτηριακής μόλυνσης σε οικιακά συστήματα 
κεντρικής θέρμανσης και συστήματα κρύου νερού 
•    Αποτρέπει τον ανασχηματισμό επικαθίσεων τύπου ζέλης σε δοχεία 
τροφοδοσίας και διαστολής   

• Συμβατό με όλα τα Fernox Protectors  

•  Γρήγορη και αποτελεσματική δράση   
•   Απλή εφαρμογή 
•   Συμβατό με όλα τα μέταλλα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως 
στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης  
  
 
 

  

   
Χρήσεις προϊόντος  
 
Το γενικό βιοκτόνο Fernox AF10 χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης βακτηρίων και 
μυκήτων σε οικιακές κεντρικές θερμάνσεις και σε συστήματα ψύξης νερού.  
Το AF10 πρέπει να προστεθεί σε συνδυασμό με ένα Fernox Protector F1 ή αντιψυκτικό για να αποτρέπει 
την μικροβιολογική μόλυνση. Το AF10 χρησιμοποιείται επίσης για να αποτρέψει τον ανασχηματισμό 
επικαθίσεων τύπου ζέλης σε δεξαμενές πλήρωσης και διαστολής. Ο αέρας που δημιουργείται από την 
ζύμωση μέσα σε συστήματα μπορεί επίσης να εξαλειφθεί με την πρόσθεση AF10.  
Σε έμμεσους κυλίνδρους  e.g. ‘Primatic’ ή παρόμοιους, πρέπει να χρησιμοποιηθούν χημικά πόσιμου νερού.  
 

Φυσικές ιδιότητες 

Το AF10 περιέχει χλωριωμένο φαινολικό βιοκτόνο.  
 
Χρώμα: Κιτρινωπό  
Οσμή: Ασθενής  
Μορφή: Καθαρό υγρό (θολό όταν διαλύεται)  
pH (συμπ): 6 - 7  
pH (1% διάλυμα): 7.2  
S.G: 1.06 - 1.08 
  
Εφαρμογή και Δοσολογία 
Μια φιάλη 500ml AF10 επεξεργάζεται ένα σύστημα μέχρι 20 σώματα/ 200 λίτρα νερού. Προστίθεται μέσω 
της δεξαμενής διαστολής ή, σε περίπτωση κλειστών κυκλωμάτων, διασκορπίζοντας το προϊόν στο νερό και 
προσθέτοντας το μέσω ενός Fernox Injector.  
Όταν τα ανοικτά δοχεία είναι βαριά μολυσμένα, σφουγγαρίστε χρησιμοποιώντας το AF10 αδιάλυτο μετά 
γεμίστε ξανά και συμπληρώστε το κατάλληλο Fernox Protector. Μόνο τότε , προσθέστε μια δόση AF10 στη 
δεξαμενή.  
Συνιστούμε επανάληψη εφαρμογής του AF10 σε ετήσια βάση. Αν το AF10 αποτυγχάνει την επικάθιση 
ακαθαρσιών τότε το σύστημα πρέπει να καθαριστεί, να ξεπλυθεί και να προστεθεί φρέσκος Protector F1.  
 
Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση 
 
Τα AF-10 παραδίδεται σε φιάλες των 500ml. Το AF10 ταξινομείται σαν ακίνδυνο. Κίνδυνος σοβαρής ζημιάς 
στα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φορέστε κατάλληλα γάντια και 
προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση κατάποσης αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε την ετικέτα 
του προϊόντος. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Απορρίψτε το υλικό και το περιεχόμενό του σε 
ειδικά σημεία συλλογής.  


