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Μέθοδος καθαρισμού και προστασίας υπαρχόντων 
οικιακών συστημάτων

Procedure

1. Identify and rectify mechanical faults.

2. Dump system water to a foul drain and re?ll with 
fresh plain water.

3. Add Fernox Cleaner F3 through a radiator 
using either a Fernox Injector, Express or 
Superconcentrate at the recommended dose. 

4. Turn on the appliance and circulate product for a 
minimum of one hour hot or for a longer period of 
time if preferred.

5. Isolate all radiators except that furthest away from 
the appliance, ?rstly upstairs if applicable. Circulate 
the product through the radiator until ef?ciency is 
restored.

Repeat step 5 throughout the system including 
appliance and circulator pipes. 

6. Isolate all radiators except that furthest away from 
the appliance. Open the full bore drain point; 
at the same time introduce fresh water via the 
feed and expansion cistern or via the temporary 
mains connection if not a system, or combination 
appliance. Flush through thoroughly until the water 
runs clear.

Use a rinse test meter such as the Fernox TDS 
meter to ensure that the Total Dissolved Solids 
have been satisfactorily removed. The system can 
be regarded as being thoroughly ?ushed when 
the system water value is within 10% of the 
mains water value. Differences over 10% mean 
that signi?cant cleanser residues have been left in 
the system and further ?ushing is required. If not 
removed cleanser residues will promote corrosion 
and negate the cleaning process.

7. Repeat step 6 on all radiators, appliance and 
circulator pipework.

8. Re-open all radiators, and circulate for a further 15 

9. Once the system has been cleansed thoroughly, 
then add a Fernox Protector F1, to the 
system. The product must be added as per the 
manufacturer’s instructions. This will protect 
against the formation of scale, corrosion and 
microbiological growths. It is crucial, however, that 
for a Protector to work correctly, the system must 
be properly cleansed and ?ushed.

10. The retreatment sticker provided with all Fernox 
Protectors should be correctly completed and 
applied to the boiler casing.

11. Please note: we recommend Protector levels are 
checked on an annual basis (usually during the 
service) or sooner if the system content is lost. This 
should be carried out using a Fernox Protector 
test kit.

12. Fernox Technical Services can be contacted on 
+44 (0) 870 870 0362 for further assistance.

NB: Motorised valves should be manually opened 
during the ?ushing process and any anti-gravity 
valves should be by-passed or removed temporarily.
If it is necessary to cap off the open vent during the 
mains ?ush to prevent over?ow ensure the cap is 
removed prior to starting the appliance.

Καθαρισμός και προστασία μιας υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής 
θέρμανσης χρησιμοποιώντας Καθαριστικό Fernox F3 και 
Προστατευτικό Fernox F1. 

 .

Διαδικασία
1. Βρείτε και επισκευάστε μηχανικά σφάλματα.
2. Αδειάστε το σύστημα πλήρως και ξαναγεμίστε 
με καθαρό νερό.
3. Προσθέστε Καθαριστικό Fernox F3 μέσω ενός 
σώματος χρησιμοποιώντας είτε τον Fernox Injector, 
ή το Express στην συνιστώμενη δοσολογία. 
4. Ανάψτε την συσκευή και κυκλοφορήστε το προϊόν 
ζεστό για μία ώρα το ελάχιστο ή για μεγαλύτερη 
περίοδο αν προτιμάτε.
5. Απομονώστε όλα τα σώματα εκτός από το πιο 
μακρινό από την συσκευή, πρώτα τα επάνω αν είναι 
δυνατό. Κυκλοφορήστε το προϊόν μέσω του 
σώματος μέχρι να αποκατασταθεί η απόδοση. 
Επαναλάβετε το βήμα 5 σε όλο το σύστημα 
περιλαμβάνοντας την συσκευή και τους σωλήνες 
του κυκλοφορητή. 
6. Απομονώστε όλα τα σώματα εκτός από τον πιο 
μακρινό από την συσκευή. Ανοίξτε το σημείο 
πλήρους αποστράγγισης; ταυτόχρονα βάλτε φρέσκο 
νερό από το δίκτυο. Ξεπλύνετε προσεκτικά μέχρι 
το νερό να βγαίνει καθαρό. 
Χρησιμοποιήστε ένα μετρητή πλυσίματος όπως 
τον Fernox TDS για να βεβαιωθείτε ότι το Σύνολο 
Διαλυμένων  Στερεών έχει απομακρυνθεί 
ικανοποιητικά. Το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί 
επαρκώς πλυμένο όταν το νερό του συστήματος 
έχει τιμή μέσα στο 10% της τιμής του καθαρού 
νερού του δικτύου.  Διαφορές πάνω από 10% 
σημαίνουν ότι έχουν μείνει σημαντικά υπολείμματα 
από τον καθαρισμό και απαιτείται περισσότερο 
πλύσιμο. Αν τα υπολείμματα δεν έχουν 
απομακρυνθεί θα δημιουργήσουν διάβρωση και 
θα αναιρέσουν την διαδικασία καθαρισμού.

7. Επαναλάβετε το βήμα 6 σε όλα τα σώματα, την 
συσκευή και τις σωληνώσεις του κυκλοφορητή.
8. Ανοίξτε ξανά όλα τα σώματα, και κυκλοφορήστε 
για ακόμη 15 λεπτά και ξαναμετρήστε με το  TDS.
9. Όταν το σύστημα έχει καθαριστεί επαρκώς, 
τότε προσθέστε Fernox Protector F1, στο σύστημα.
Το προϊόν πρέπει να προστεθεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό θα το προστατέψει 
από τον σχηματισμό αλάτων, διάβρωση και 
ανάπτυξη μικροβίων. Είναι σημαντικό, εντούτοις, 
για να δουλέψει σωστά η Προστασία, το σύστημα 
να έχει καθαριστεί και ξεπλυθεί σωστά.
10. Το αυτοκόλλητο της επεξεργασίας που παρέχεται 
με όλα τα υγρά Προστασίας της Fernox πρέπει να 
συμπληρωθεί σωστά και να επικολληθεί στο πλαίσιο 
του λέβητα.
11. Παρακαλούμε σημειώστε: συνιστούμε τα επίπεδα 
προστασίας να ελέγχονται ετησίως (συνήθως κατά 
την συντήρηση) ή πιο σύντομα για έλεγχο απώλειας 
του περιεχομένου. Αυτό πραγματοποιείται 
χρησιμοποιώντας το κιτ Ελέγχου Προστασίας της 
Fernox.
12. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Fernox για 
περισσότερη βοήθεια στο τηλέφωνο 801 11 690690.
ΥΓ: Οι μηχανοκίνητες βαλβίδες πρέπει να είναι 
ανοικτές χειροκίνητα κατά την διαδικασίας 
πλυσίματος και οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει 
να παρακάμπτονται ή να αφαιρούνται προσωρινά.
Αν είναι απαραίτητο να απαραίτητο να βγάλετε το 
καπάκι του εξαεριστήρα κατά το πλύσιμο με καθαρό 
νερό ώστε να μην έχετε υπερχείλιση εξασφαλίστε 
ότι το καπάκι έχει αφαιρεθεί πριν το ξεκίνημα της 
συσκευής.


