
Produkty Fernox
platí pro zákazníky GC SKUPINY

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Obrázky jsou ilustrační.
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Protector F1 

Cleaner F3

Total filtr TF1 

Protector F1 Express

Leak Sealer F4 

Total filtr TF1 

Boiler Silencer F2

Powerflushing Cleaner F5

Inhibitor pro topné systémy. Zachovává účinnost 
systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před 
korozí a  vodním kamenem, pH neutrální, s  bez-
pečným složením, ekologicky neškodný. I ve formě 
spreje.

Čistič pro čištění nových systémů. Odstraňuje 
usazeniny a vodní kámen, obnovuje topnou účin-
nost stávajících systémů. Může se použít na všech-
ny, kovy a materiály, včetně hliníku, které se běžně 
používají v topných systémech.

Hydro-cyklonový a  magnetický filtr. Odstraňuje 
magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodné pro 
vertikální i  horizontální potrubí. Dávkovací ventil 
pro Fernox “F” produkty. Rychlé čištění filtru bez 
potřeby demontáže. Závit 1“.

Inhibitor pro topné systémy. Zachovává účinnost 
systému a prodlužuje životnost kotle. Chrání před 
korozí a  vodním kamenem, pH neutrální, s  bez-
pečným složením, ekologicky neškodný. Ve formě 
spreje.

Těsnící prostředky na ochranu před prosaková-
ním. Je ideální na eliminaci poklesu tlaku v  uza-
vřených systémech. Ucpává kapání a  drobné ne-
těsnosti na nepřístupných místech. Nezablokuje 
čerpadla, odvzdušňovací ventily atd.

Hydro-cyklonový a  magnetický filtr. Odstraňuje 
magnetické a nemagnetické nečistoty. Vhodné pro 
vertikální i  horizontální potrubí. Dávkovací ventil 
pro Fernox “F” produkty. Rychlé čištění filtru bez 
potřeby demontáže. Závit 3/4“.

Snižuje hlučnost kotlů. Zvyšuje účinnost přenosu 
tepla. Může se použít se všemi kovy a materiály, 
které se běžně používají v  systémech ústředního 
topení.

Čistič pro čištění nových a  stávajících systémů. 
Na čištění silně znečištěných systémů. Odstraňuje 
usazeniny a vodní kámen, obnovuje účinnost top-
ných systémů. Kompatibilní se všemi kovy a mate-
riály, včetně hliníku, pH neutrální.

Číslo: 414587 I Zkratka: MRX57761 I DPC: 701 Kč

Číslo: 426332 I Zkratka: MRX57762 I DPC: 697Kč

Číslo: 412843 I Zkratka: MRX62295 I DPC: 3234Kč

Číslo: 412823 I Zkratka: MRX58773 I DPC: 766Kč

Číslo: 426335 I Zkratka: MRX57764 I DPC: 697Kč

Číslo: 412842 I Zkratka: MRX62296 I DPC: 3234Kč

Číslo: 427186 I Zkratka: MRX57763 I DPC: 759Kč

Číslo: 426334 I Zkratka: MRX56608 I DPC: 716Kč
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