
KROKY
K EFEKTIVNÍMU 

TOPNÉMU SYSTÉMU

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY



ČIŠTĚNÍ 

Rychlý a efektivní pH neutrální čistič 
pro ústřední vytápění.
• Je kompatibilní se všemi známými

značkami proplachovacích zařízení,
na odstranění kalu a vodního kamene
ze stávajících systémů bez ohledu
na věk systému.

• 1 l čističe na 100 l systému
• Čištění 1 hodinu až 1 týden - dle

znečištění systému.
• Je pH neutrální.

FERNOX POWERFLUSHING
CLEANER F51

PRO ODVÁPNĚNÍ DOPORUČUJEME
POUŽÍT FERNOX DS-40

Balení
1 litr
Koncentrace
1%
Objem systému
100 l
Podlahová plocha
80 m2

Obj. kód
62192



Fernox Protector F1 Inhibitor na dlouhodobou ochranu 
domácích ústředních topení proti vnitřní korozi a 
tvorbě vodního kamene. Životnost inhibitoru až DESET 
let. pH stabilizace vody v topení.  Jedno balení 0,5 l 
ošetří až 100 litrů systému. Zabraňuje korozi všech 
běžně používaných kovů např. železných kovů, mědi a 
měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy 
kotlů, radiátory a potrubní soustavy.

Fernox Biocid AF10 Ochrana podlahového vytápění. 
Univerzální biocid k prevenci bakteriální kontaminace 
domácích systémů topeni a systémů chlazení vody. 
Vhodný pro všechny typy materiálu. 0,5 l přípravku až 
na 200 l systému. Doporučena aplikace jednou ročně.

FERNOX PROTECTOR F1
FERNOX BIOCID AF102

Balení
0,5 l / 10 l / 20 l
Dávkování
0,5%
Objem systému
100 l

Podlahová plocha
80 m2

Balení
0,5 l 
Dávkování
0,25%
Objem systému
200 l
Podlahová plocha
160 m2

Obj. kód
57761 (0,5 litru) 
58777 (10 litrů)
62223 (20 litrů)

Obj. kód
57551 (0,5 litru) 

OCHRANA



Hydro-cyklónový a magnetický filtr. 
• Odstraňuje magnetické 

i nemagnetické nečistoty. 
• Rychlé čištění filtru bez potřeby 

demontáže.
• Pro vertikální i horizontální potrubí. 
• Ideální použití z inhibitorem Fernox 

Protector F1.
• Doporučený předními výrobci kotlů.
• Dodávaný včetně gulových ventilů.
• Jedinečná kombinace hydro-

cyklónové a magnetické separace 
nečistot.

TOTAL FILTR FERNOX TF13

Rozměr
3/4”, 1”, 
22mm, 28mm
Průtok
50l/min
Magnet
9000 Gaus

Obj. kód
62296 (3/4”)
62295 (1”)
62137 (22mm)
62146 (28mm)PREVENCE



Filtr na rychlé a snadné odstranění cirkulujících 
černých oxidů železa z vody, používá sílu vzácných 
magnetů, aby přitáhl magnetické oxidy železa během 
čištení.

ClearFlow CF90 II
Komerční proplachovací čerpadlo 
pro čištění topných systémů. 

Odvápňování a dezinfekce 
TUV, výměníků. Čerpadla na 

odstranění vodního kamene 
a rzi. Pro rodinné domky, 
komerční a průmyslové 
systémy. Max. průtok 
až 150 l/min. Okamžitý 
zpětný tok, odolný vůči 
kyselinám. Teplotní 
odolnost do 75 °C.

Combimag Filtr
Magnetický proplachovací filtr.

Obj. kód: CDP090F

Obj. kód: MI039



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37, 821 08 Bratislava

Telefon
+420 722 477 155

Email
info@marox.cz

www.marox.cz

TESTOVACÍ SADA MAXI
Testovací sada pro meření hlavních 

parametrů vody.

• elektronický pH metr 

• elektronický 
konduktometr 

• kapací sada na měření 
tvrdosti vody 

• kalibrační roztoky

Obj. kód: MRX007
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