
Katalóg produktov

CZ / SK



Protector F1

   Chráni pred koróziou a usad-
zovaním vodného kameňa

   Udržuje účinnosť systému a
predlžuje životnosť kotla

Boiler Noise Silencer F2

  Znižuje hlučnosť kotla

  Zvyšuje účinnosť prenosu tepla

Leak Sealer F4

  Utesnuje trhliny a priesaky 

  Ideálny pre zníženie tlakových
strát z uzavretých systémov

Všetky produkty na tejto stránke sú vhodné na úpravu vody systému s objemom až 100 litrov alebo 10 radiátorov.

Protector F1

Chráni pred koróziou a usadzo-
vaním vodného kameňa

   Udržuje účinnosť systému
a predlžuje životnosť kotla

Boiler Noise Silencer F2

   Znižuje hlučnosť kotla

  Zvyšuje účinnosť prenosu tepla

Cleaner F3
   

Čistí silne znečistené sys-
témy   
Odstraňuje kal, vodný
kameň a obnovuje účin-
nosť

Leak Sealer F4

  Utesnuje trhliny a priesaky 

  Ideálny pre zníženie tlakových
strát z uzavretých systémov

Protector F1 Express

Chráni pred koróziou a usadzo-
vaním vodného kameňa

   Udržuje účinnosť systému
a predlžuje životnosť kotla

Boiler Noise Silencer
F2 Express
Znižuje hlučnosť kotla

Zvyšuje účinnosť prenosu tepla

Leak Sealer F4 Express

  Utesnuje trhliny a priesaky  

  Ideálny pre zníženie
tlakových strát z uzavretých
systémov

Cleaner F5 Express 280ml

  Odstraňuje kal a vodný kameň 

  Odstraňuje zvyšky tavidiel a iných
nečistôt 

Úprava vody pre ústredné kúrenie

Kvapalina ‘F’ 500ml balenie

Aerosol ‘F’ 265ml & 280ml balenie

Superkoncentrát ‘F’ 290ml balenie

Cleaner F3
   

Čistí silne znečistenné sys-
témy 

Odstraňuje kal, vodný kameň
a obnovuje účinnosť
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Protector MB-1 4 litre

Zabraňuje bakteriálnej kontaminácii

   Chráni pred koróziou a usadzovaním
vodného kameňa

Alphi-11 5 litrov

   Kombinovaná nemrznúca zmes a protektor

  Chráni vykurovaciu aj chladiacu vodu

Alphi-11 25 litrov

   Kombinovaná nemrznúca zmes a protektor

  Chráni vykurovaciu aj chladiacu vodu

Powerflushing Cleaner F5 1 liter

Odstraňuje kal, vodný kameň a obnovuje
účinnosť

  Použiteľný so všetkými známymi pre-
plachovacími zariadeniami

DS40 System Cleaner 1.9Kg

   Obnovuje cirkuláciu a zvyšuje účinnosť

  Odstraňuje vodný kameň, čierne kaly a
iné usadeniny 

System Neutraliser 2Kg

Sypký prášok pre jednoduché použitie

  
Neutralizuje vodu v systéme po použití
DS-40 System Cleaner

DS-3 Limescale Remover

  Kyslý odstraňovač vodného

  kameňa

 Obnovuje účinnosť na všetkých 

  typoch ohrievačoch vody

Limescale Preventer

Predlžuje životnosť domácich

spotrebičov

  Zabraňuje tvorbe vodného kameňa v
celej domácnosti

Inhibítory a nemrznúce zmesi Ochrana pred mrazom a vodným kameňom

Čističe Pre veľmi znečistené systémy

Vodný kameň Na tvrdú vodu 
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Magnetic Scale Reducer

  Reduktor vodného kameňa

Ochrana pre jediné zariadenie

Electrolytic Scale Reducer

Reduktor vodného kameňa

   
Ochrana pre kompletnú sústavu



Solar S1

Ochranná teplonosná kvapalina pre všetky
solárne aplikácie

Ochrana voči mrazu do -28 ° C

Sterox (tablety)

Chlórovacia sada pre systémy
s horúcou a studenou vodou

Kompletný kit pre chlórovanie
a testovanie

LP Sterox 1 liter

Účinný proti Legionelle a
Pseudomonasu

Preniká a odstraňuje biofilm

LP Sterox Test Strips

  Pre testovanie LP Sterox

  50 testovacích pásikov na 1 fľašu

Dezinfekcia Pre bakteriálnu ochranu systémov Teplonosné kvapaliny Pre solárne systémy, podlahové kúrenie a tepelné čerpadlá 

200L

160 m2

200L

160 m2

AF10 500 ml

Prevencia bakteriálnej
kontaminácii vykurovacích
systémov  

Vhodné pre podlahové 
vykurovanie

200L

160 m2

200L

160 m2

Solar S1 Concentrate

Ochranná teplonosná kvapalina
pre všetky solárne aplikácie

Ochrana voči mrazu do -28 ° C
 Koncentrát

Solar Zero+C

Ochranná teplonosná kvapalina
pre solárne aplikácie ktoré
nevyžadujú ochranu voči mrazu

Koncentrát

Solar Zero+

Ochranná teplonosná kvapalina pre solárne
aplikácie, ktoré nevyžadujú ochranu voči
mrazu

   Ideálna pre použitie v teplých oblastiach 

HP-5

   Odolnosť voči mrazu do -5 ° C

   Teplonosná kvapalina pripravená na okamžité
použitie, vhodná pre vzduchové aj zemné te-
pelné čerpadlá a podlahové kúrenie  

HP-5c

Ochrana pred mrazom od -4 ° C do -14 ° C

Koncentrovaná teplonosná kvapalina
vhodná pre vzduchové aj zemné tepelné
čerpadlá a podlahové kúrenie

HP-15

   Ochrana pred mrazom do -15 ° C 

   Teplonosná kvapalina pripravená na okamžité
použitie, vhodná pre vzduchové a zemné tepelné
čerpadlá

HP-15c

   Ochrana pred mrazom od -14 ° C do -34 ° C

   Koncentrovaná teplonosná kvapalina vhodná
pre vzduchové a zemné tepelné čerpadlá

HVAC Protector F1 25 litrov

   Protektor pre komerčné systémy  pre HVAC
a chladiace systémy 

  Udržuje účinnosť a predlžuje životnosť
systému

HVAC Cleaner F3 25 litrov

   Čistič pre komerčné systémy vykurovania
a chladenia

  Odstraňuje kal a vodný kameň a obnovuje
účinnosť vykurovacích systémov

DS-10 7kg

  Čistí výmenníky tepla

   Čistí spaľovacie plochy
  modulárnych kotlov

Komerčné produkty Pre komerčné systémy HVAC

Obnoviteľné technológie Doplnkové produkty

Solar Cleaner C 500ml

Koncentrovaný univerzálny čistič
pre solárne systémy

Jedno balenie postačuje na
ošetrenie až 25 litrov solárneho
systému 

HP Fill

Chráni proti baktériam a plesniam 
tepelných čerpadiel
Ošetrí až 600m, 400mm potrubia

HP Cleaner

Čistí a dezinfikuje systémy tepelných
čerpadiel zem - voda

Ošetrí až 600m, 400mm potrubia

Leak-Fix

Opravárenska páska

Použitie na kovové, plastové a gumené 
potrubie

Leak Tester Spray 250ml

   Detekuje všetky druhy plynu

Jednoduché použitie pomocou spreja

LS-X 50ml

  Ideálne pre použitie na tlakové a
  skrutkové spoje
   Bezpečné pri použití s pitnou vodou

Produkty pre opravy Pre opravy

TDS Meter

   Jednoduché meranie celkového
množstva rozpustených látok
priamo na mieste

Jednoduché použitie po 
preplachovaní

Injector

Pre rýchlu aplikáciu všetkých
Fernox materiálov na úpravu vody

  5l nádrž

Powerflow Flushing
Pump MKIII
  Preplachuje ústredné kúrenia

  Odstráňuje zvyšky korózie, kal a
vodný kameň 

Powerflow Pump
Head Adapter

Umožňuje jednoduché pripojenie
preplachovacích zariadení k
ústredným kúreniam cez obehové
čerpadlo

Zariadenia Pre preplachovanie a plnenie systémov 



Powerflushing Filter

  Odstraňuje magnetit, hrdzu a

   magnetické nečistoty zo systému

   Pripája sa priamo k
ľubovoľnému preplachova-
ciemu zariadeniu

Boiler Buddy

  Ideálny pre sledovanie stavu systémov
ústredného kúrenia

Odstraňuje magnetit, hrdzu a
magnetické materiály z
vykurovacích systémov na úrovni sub-
mikrónov

Nový

Filtračné zariadenia Magnetické filtre

Total Filter TF1

   Odstraňuje magnetické a ne-
magnetické nečistoty

   Rýchle čistenie filtra bez potreby
demontáže

Protector Test Kit

  Jednoduché a presné testovanie
koncentrácie Fernox protektorov pri-
amo na mieste

  Najmenej pre 25 meraní

Water Analysis Test Kit

   Analýza vody ústredného kúrenia na
mieste

   Jednoduchá farebná tabuľka pre
meranie  koncentrácie

60 Sec Protector
Check Strips

  Jednoduchý a rýchly test koncentácie
FERNOX Protektoru na mieste

 Okamžitý a presný výsledok na
mieste

Refractometer

  Meranie mrazuvzdornosti

  Nastaviteľný merací senzor

System Health Check

   Identifikuje chyby v systéme

  Testy hlavných parametrov vody

Testovacie sady Testovacie sady na analýzu vody priamo na mieste 

Renewable Technology
Health Check
Identifikuje chyby v systéme
Testy hlavných parametrov
vody
Poštová služba je v cene
výrobku 

Leaded Solder

Olovnatá spájka pre použitie s
úžitkovou vodou

  Vytvára bezchybné spoje

Fernox Flux

Neagresívny, netoxický,
neobsahuje chlorid
zinočnatý

  Samočistiaci

Powerflow Flux

  Efektívne tavidlo

  WRAS schválený výrobok
 Vhodné pre bezolovnaté aj
olovnaté spájky

Fluxite

  Viacúčelové tavidlo vo forme
pasty

  Rýchle a čisté použitie

TradičnýInštalatérskySpotrebnýmateriál

Lead-free Solder

  Bezolovnatá spájka vhodná pre
použitie pri pitnej vode

  Priemer 3.25mm

Water Hawk

Spojovacia hmota pre použitie s
horúcou a studenou pitnou vodou

  Netoxické a šetrné k životnému
prostrediu

Hawk White

Spojovacia hmota na potrubia

V súlade s BSEN 751-2
triedy

Hawk Graphite

Spojovacia hmota na potrubia

V súlade s BS6956:
trieda 5:1992

Utesňovacie materiály Pre všššeobecné použžžitie

Spotrebný material Spájka, tavidlo a pásky

Hawk Special Fibre

Nhrádza konope, použitie pre
pitnú vodu

Standard Tape

Tieniaca páska na závity 

Nepodporuje množenie mikroor-
ganizmov
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