PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE “Karbon” sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Kościuszki 14A/2 tel. +48 32 42 385 21, -22

internet : www.karbon.com.pl

e-mail: karbon@karbon.com.pl
Rybnik 01-02-2016

CENNIK PREPARATÓW
FERNOX

Ochrona centralnego ogrzewania

Protector F1

Protector F1
Express

F1 Filter Fluid +
Protector

Pojemność

Cena netto
(zł)

500 ml

154

Inhibior-ochrona przed korozją i osadzaniem kamienia w
systemach c.o. z różnych materiałów ( w tym
aluminium). Wystarcza na 100l wody w instalacji c.o.

170

Inhibior stężony-tuba-ochrona przed korozją i
osadzaniem kamienia w systemach c.o. z różnych
materiałów ( w tym aluminium). Wystarcza na 10
grzejników wody w instalacji c.o.

170

Mieszanina inhibitorów i dyspergatorów -ochrona przed
korozją i osadzaniem kamienia w systemach c.o. z
różnych materiałów ( w tym aluminium). Wyłapywanie
złogów korozji i dostarczanie ich do przepływowego filtra
magnetycznego w celu szybkiego wychwycenia i
usunięcia. Wystarcza na 100l wody w instalacji c.o.

185

Zestaw przeznaczony do szybkiej i wykonanej na
miejscu analizy stężenia środków Fernox Protector w
instalacjach c.o.

265 ml

500 ml

Protektor Test KIT

Alphi 11

5l

245

Alphi 11

25 l

815

Zastosowanie

Inhibitor antymrozowy- zabezpiecza antymrozowo oraz
przed korozją i osadzaniem kamienia. Stosować w
systemach c.o. z różnych materiałów ( w tym
aluminium).
25%- -11st,
30%- -15st,
35%- -18st,
40%- -22st
W przypadku instalacji zanieczyszczonych zastosować
najpierw Cleaner F3.

Czyszczenie systemów c.o.
Cleaner F3

Cleaner F5 Express

500 ml

280 ml

154

Uniwersalny środek czyszczący-usuwa z instalacji
nowych i starych kamień, szlam. 500 ml wystarcza na
oczyszczenie średniej instalacji domowej.

170

Uniwersalny środek czyszczący stężony- tuba-usuwa z
instalacji nowych i starych kamień, szlam. Tuba
wystarcza do czyszczenia instalacji średniej wielkości
(ok.10 grzejników)

DS 40 System
Cleaner

1,9 kg

285

Usuwa kamień kotłowy, czarny osad(magnetyt), szlam i
inne osady z kotłów i instalacji c.o.. Sypki proszek łatwy
w użyciu z pompą czyszczącą np. Powerflushing. W
opakowaniu saszetka z System Neutraliser.

System Neutraliser

2 kg

270

Neutralizator do DS40

154

Odkamieniacz do instalacji ciepłej wody:
podgrzewaczy, wymienników. Nie używać z
cienkościennym, skorodowanym aluminium, stalą
galwanizowaną, akrylikiem(np.wanny), emaliowanymi
metalami.

DS-3

2 kg

Likwidacja szumów w c.o.
Pojemność

Cena netto
(zł)

Boiler Noise
Silencer F2

500 ml

165

Boiler Noise
Silencer F2 Express

265 ml

Zastosowanie
Wycisza pracę kotła, można stosować z innymi środkami
Fernox. Do wszystkich rodzajów kotłów, w tym kotłów
kombinowanych, wykonanych z różnych metali oraz
zawierających aluminium. Wystarcza do typowej (ok.10
grzejnikowej) instalacji c.o.

Uszczelnianie instalacji c.o.
Leak Sealer F4

500 ml

145

Uszczelnia większość nieszczelności i małych
niedostępnych wycieków. Stosować w podgrzanej
wodzie. Wystarcza na 80-120 l wody obiegowej.

Leak Sealer F4
Express

265 ml

170

Uszczelnia większość nieszczelności i małych
niedostępnych wycieków. Stosować w podgrzanej wodzie

Dezynfekcja instalacji c.o.

AF-10 Biocide

500 ml

Ceny mogą ulec zmianie.

180

Uniwersalny środek biobójczy, zapobiegającyrozwojowi
bakterii oraz grzybów w instalacjach c.o.. Należy
stosować razem z Fernox Protector F1. Zapobiega
ponownemu powstaniu galaretowatych osadów w
zbiornikach zasilających i naczyniach wzbiorczych.
Eliminuje gazy fermentacyjne. Wystarcza na max. 20
grzejników(poj.200l)

