
PREPARATY ZABEZPIECZAJĄCE C.O.

PREPARATY REGENERUJĄCE C.O.

Inhibitors for heating systems

Regeneration chemicals for heating systems

PREPARATY CZYSZCZĄCE C.O.
Descaling chemicals for heating systems



PREAPARATY ZABEZPIECZAJĄCE 
I INHIBITORY KOROZJI SYSTEMÓW C.O. 

PROTECTION CHEMICALS & 
INHIBITORS FOR HEATING SYSTEMS.

CH-1 (MB-1) "FERDOM" 1 litr  Inhibitor do 
tradycyjnych instalacji C.O. wykonanych z różnych 
materiałów z wyjątkiem aluminium. Zapobiega; 
powstawaniu korozji -w kotłach, grzejnikach, rurach, 
osadzaniu się kamienia kotłowego, skażeniu 
biologicznemu. Reguluje poziom pH. Na 25 L wody (4%)
Kod: FD100                                                          65 PLN

CH-1 (MB-1) "FERDOM" 5 litrów  Inhibitor do 
tradycyjnych instalacji C.O. wykonanych z różnych 
materiałów z wyjątkiem aluminium. Zapobiega; 
powstawaniu korozji - w kotłach, grzejnikach, rurach, 
osadzaniu się kamienia kotłowego, skażeniu 
biologicznemu.  Opakowanie na  125 L wody (4%)
Kod: FD101                                                        249 PLN

CH-2 System Guard "FERDOM" 1 litr  Inhibitor 
uniwersalny nowej generacji zabezpiecza w C.O.; stal, 
aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, 
EPDM. Reguluje pH, zapobiega powstawaniu korozji i 
osadów, skażeniu biologiicznemu. Zgodny z normą 
Buildcert/DWTA, Wlk. Bytania. Na 70 L wody (1,5%).
Kod: FD102                                                        130 PLN

CH-2 System Guard "FERDOM" koncentrat  300 ml 
Inhibitor nowej generacji zabezpiecza w C.O.; stal, 
aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, 
EPDM. Reguluje pH, zapobiega powstawaniu korozji i 
osadów, skażeniu biologiicznemu. Zgodny z normą 
Buildcert/DWTA, Wlk. Brytania.Na 100 L wody. (1%)
Kod: FD303                                                        150 PLN

CH-2 System Guard "FERDOM" 5 litrów  Inhibitor 
nowej generacji zabezpiecza w C.O.; stal, aluminium, 
miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, EPDM. 
Reguluje pH, zapobiega powstawaniu korozji i osadów, 
skażeniu biologiicznemu. Atestowany, zgodny z normą 
Buildcert / DWTA, GB. Na 350 L wody (1,5%).
Kod: FD103                                                        529 PLN

CH-33  SYSTEM-SAFE "FERDOM"  0,5 litra (0,5%) 
Certyfikowany Inhibitor C.O. atest Buildcert/DWTA, UK. 
Preparat nowej generacji zabezpiecza; stal, aluminium, 
miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, EPDM., 
Zapobiega; powstawaniu korozji i osadów, skażeniu 
biologicznemu. Reguluje poziom pH. Na 100 L (0,5%)
Kod: FD033 165 PLN

INHIBITORY ANTYMROZOWE 
SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

ANTIFREEZE INHIBITORS 
FOR HEATING SYSTEMS

STOP-ICE "FERDOM" 5 litrów     Inhibitor C.O. 
antymrozowy-koncentrat. Skład; nietoksyczny glikol 
propylowy i inhibitor CH-2 S.G. przeciwko korozji, 
osadom i skażeniu bakteryjnemu. Do instalacji z 
różnych metali (w tym miedzi, aluminium).  Zalecane 
stężenie 25% zabezpiecza do -15oC. Max do -35oC. 
Kod: FD105                                                        279 PLN

STOP-ICE "FERDOM" 25 litrów      Inhibitor C.O. 
antymrozowy-koncentrat. Skład; nietoksyczny glikol 
propylowy i inhibitor CH-2 S.G. przeciwko korozji, 
osadom i skażeniu bakteryjnemu. Do instalacji z 
różnych metali (w tym miedzi, aluminium).  Zalecane 
stężenie 25% zabezpiecza do -15oC. Max do -35oC. 
Kod: FD107                                                        899 PLN

PREPARATY CZYSZCZĄCE DO 
INSTALACJI C.O. I WODNYCH.

DESCALING CHEMICALS FOR 
HEATING AND WATER SYSTEMS.

SUPER-DS "FERDOM"  1 litr.  Preparat czyszczący 
systemy grzewcze. Stosowany w trakcie pracy C.O. 
okres od 2 do 14 dni, poza sezonem do 30. Penetruje i 
rozpuszcza lekkie osady mineralne, złogi,  produkty 
korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów używanych w 
systemach C.O. Lekko kwasowy. Na 70 L (1,5%). 
Kod: FD200                                                        130 PLN

SUPER-DS "FERDOM" koncentrat 300 ml.  Preparat 
czyszczący systemy grzewcze. Stosowany w trakcie 
pracy C.O. okres od 2 do 14 dni, poza sezonem do 30. 
Penetruje i rozpuszcza lekkie osady mineralne, złogi, 
produkty korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów w 
systemach C.O. Lekko kwasowy. Na 100 L (1%).
Kod: FD304                                                        150 PLN

SUPER-DS "FERDOM"  5 litrów. Preparat czyszczący 
systemy grzewcze. Stosowany w trakcie pracy C.O. 
okres od 2 do 14 dni, poza sezonem do 30. Penetruje i 
rozpuszcza lekkie osady mineralne, złogi,  produkty 
korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów używanych w 
systemach C.O. Lekko kwasowy. Na 350 L wody (1,5%)
Kod: FD201                                                        529 PLN

DS-15 "FERDOM" 1 litr  Bezkwasowy, bezpieczny 
preparat do systemów C.O. z różnych materiałów.
-1% neutralizuje nowe systemy i usuwa z  nich oleje, 
zanieczyszczenia, szlam, topniki, opiłki, luty itp. 
-2% skutecznie czyści systemy C.O., także te starsze 
których stan uniemożliwia stosowanie kwasów. 
Kod: FD202                                                        140 PLN

DS-15 "FERDOM" 5 litrów  Bezkwasowy, bezpieczny 
preparat do systemów C.O. z różnych materiałów.
-1% neutralizuje nowe systemy i usuwa z  nich oleje, 
zanieczyszczenia, szlam, topniki, opiłki, luty itp. 
-2% skutecznie czyści systemy C.O., także te starsze 
których stan uniemożliwia stosowanie kwasów. 
Kod: FD203                                                        559 PLN

DS-30 "FERDOM" 0,4kg   Uniwersalny odkamieniacz 
np. do zasobników i instalacji ciepłej wody (także pitnej). 
Stosować podczas pracy kotła/boilera. Można też użyć 
kąpieli czyszczącącej. Bezpieczny, nie niszczy tworzyw, 
uszczelek, metali itp. Zawiera KWA kolorowy wskaźnik 
aktywności : aktywny-zużyty. Opak. usuwa 0,2kg osadu.
Kod: FD204                                                          55 PLN

DS-30 "FERDOM" Uniwersalny odkamieniacz np. do 
zasobników i instalacji ciepłej wody (także pitnej). Stosuj 
podczas pracy kotła/boilera. Można użyć kąpieli czysz-
czącącej. Bezpieczny, nie niszczy tworzyw, uszczelek, 
metali itp. Zawiera KWA kolorowy wskaźnik aktywności.
Kod: FD205  1 kg (usuwa 0,5 kg osadów)         120 PLN 
Kod: FD206  2 kg (usuwa 1,0 kg osadów)         179 PLN 

DS-50 "FERDOM" 1 litr Silny preparat czyszczący np. 
wymienniki ciepła przez zanurzenie w roztworze lub 
użyć z pompą czyszczącą. Można stosować na zimno. 
KWA kolorowy wskaźnik aktywności preparatu: aktywny-
zużyty. Uniwersalny na bazie inhibitorowanego kwasu 
fosforowego. Czyścić max 2 godz. Stęż. 2,5-5% .
Kod: FD207                                                        130 PLN

DS-50 "FERDOM" 5 litrów Silny preparat czyszczący 
np. wymienniki ciepła przez zanurzenie w roztworze lub 
użyć z pompą czyszczącą. Można stosować na zimno. 
KWA kolorowy wskaźnik aktywności preparatu: aktywny-
zużyty. Uniwersalny na bazie inhibitorowanego kwasu 
fosforowego. Czyścić max 2 godz. Stęż. 2,5-5% .
Kod: FD208                                                        529 PLN

produkt zabezpieczony hologramem



REGENERACJA INSTALACJI. 
CZYSZCZENIE STRONY OGNIOWEJ.

REGENERATION CHEMICALS. 
CLEANERS FOR BOLIER FIRESIDE.

ELES-FIX "FERDOM"  1 litr     Uszczelniacz do 
instalacji C.O., solarnych, gruntowych pomp ciepła, itp.  
Typowe zastosowanie ELES-FIX to wadliwe i trudne do  
zlokalizowania połączenia rur miedzianych lub PEX. 
Działa przez zwiększenie napięcia powierzchniowego 
cieczy w systemie a nie poprzez zaklejanie. Na 80 L.
Kod: FD600N                                                     130 PLN

ELES-FIX "FERDOM" koncentrat 300 ml Uszczelniacz  
do instalacji C.O., solarnych, gruntowych pomp ciepła, 
itp. Typowe zastosowanie ELES-FIX to wadliwe i trudne  
do zlokalizowania połączenia rur miedzianych lub PEX.  
Działa przez zwiększenie napięcia powierzchniowego 
cieczy w systemie a nie poprzez zaklejanie. Na 100 L.
Kod: FD305                                                        150 PLN

ELES-FIX "FERDOM"  5 litrów   Uszczelniacz do 
instalacji C.O., solarnych, gruntowych pomp ciepła, itp.  
Typowe zastosowanie ELES-FIX to wadliwe i trudne do  
zlokalizowania połączenia rur miedzianych lub PEX. 
Działa przez zwiększenie napięcia powierzchniowego 
cieczy w systemie a nie poprzez zaklejanie. Na 400 L.
Kod: FD601N                                                     529 PLN

REKO-FIX "FERDOM" 1 litr Preparat wyciszający do 
wiszących kotłów C.O. Rozpuszcza z kotła osady 
(kamień) i produkty korozji z tworząc w zładzie roztwór o  
neutralnym pH, nie blokujący pomp czy zaworów. Brak  
osadów to cichsza praca kotła, zapobieganie przepałom  
i awariom.Po aplikacji pozostaje w systemie. Na 70 L.
Kod: FD602                                                        130 PLN

REKO-FIX "FERDOM" koncentrat 300 ml.
Preparat wyciszający do wiszących kotłów C.O. 
Rozpuszcza z kotła osady (kamień kotłowy) i produkty 
korozji z tworząc w zładzie roztwór o neutralnym pH, nie  
blokujący pomp czy zaworów. Brak osadów to cichsza 
praca kotła, zapobieganie przepałom i awariom. 100 L.
Kod: FD306                                                        150 PLN

BRIT-STER "FERDOM"      Tabletki dezynfekujące i 
sterylizujące inst. wodne, C.O., podgrzewacze, wanny z  
hydromasażem itp. Likwidują przykre zapachy wody 
(siarkowodór, metan) i zagrożenie mikrobiologiczne np.  
bakterie; Legionella, coli, BRS pleśnie itp. Zgodne z 
PN-EN 12931. Opakowanie 20 tabletek na 500 L wody. 
Kod: FD622                                                          60 PLN

FIRE WS "FERDOM" Wypalacz sadzy (katalizator) do  
domowych kotłów olejowych i na paliwa stałe (groszek,  
pelety, węgiel itp.). Tubę umieszcza się w palniku kotła.  
Po odpaleniu kotła FIRE WS wytwarza duża ilośc 
utleniajacych gazów i par które rozbijają i usuwają 
sadzę i osady z powierzchni metalu. Zestaw  3 szt. 
Kod: FD500x3                                                      99 PLN  

FIRE GO "FERDOM" 400 mg Spray czyszczący 
paleniska kotłów gazowych, działa na zasadzie 
naniesienia preparatu na powierzchnie. Zwiększa 
sprawność kotła, usuwa sadzę i osady powstające m.in.  
z procesu niepełnego spalania, zapobiega przegrzewom  
i awariom. Na ok. 10 czyszczeń.
Kod: FD508                                                          99 PLN

Cennik detaliczny brutto z VAT 23%, koszty dostawy 
liczone extra. Obowiązuje do czasu opublikowania 
nowego cennika.  Data publikacji 12.09.2015. E&OE.
Produkty dostęne przez sieć dystrybutorów lub na 
stronie  www.ferdom.pl.                 ferdom@ferpro.pl
FERDOM Britex ul.Farbiarska 73 02-862 Warszawa
tel +48 22 323 7323. Doradztwo tech +48 22 219 6462

ZESTAWY PREPARATÓW
SPECJALNE CENY

SETS OF CHEMICALS
SPECIAL PRICES.

Zestaw CZ1 "FERDOM" Czyści i zabezpiecza C.O.
SUPER-DS Penetruje i rozpuszcza w trakcie pracy c.o 
osady mineralne, produkty korozji, szlam  itp . 1 L.
CH-2 System Guard Inhibitor nowej generacji do C.O. 
z różnych materiałów. Reguluje poziom pH, zapobiega

Kod: FD311  Opakowanie na 70L wody.            219 PLN 

Zestaw CZ2 "FERDOM" Czyści i zabezpiecza C.O.
SUPER-DS Penetruje i rozpuszcza w trakcie pracy c.o 
losady mineralne, produkty korozj, szlam itp. 
CH-2 System Guard Inhibitor nowej generacji chroni  w 
instalacji; stal, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, inox, 
PEX, PP, EPDM. Reguluje poziom pH. 2x300 ml.
Kod: FD310  Opakowanie na 100L wody.         279 PLN 

Zestawy-kartony  "FERDOM"  9 x 1 litr  
3 x SUPER-DS Penetruje i rozpuszcza w trakcie pracy 
C.O. lekkie osady mineralne, produkty korozji, szlam. 
6 x CH-2 System Guard Inhibitor nowej generacji chroni 
w instalacji C.O.; stal, aluminium, miedź, mosiądz, 
żeliwo, inox, PEX, PP, EPDM. Reguluje pH. 
Kod: FD313                                                    1049 PLN

Zestawy-kartony  "FERDOM"   9 x 1 litr
Załączone wzorniki / próbki / testery nowych produktów.
CH-1 (MB-1)                        Kod: FD100x9        525 PLN 
CH-2 Super Guard             Kod:  
SUPER-DS                          Kod:  
ELES-FIX                            Kod:  
DS-50                                  Kod:

FILTRY DO INSTALACJI GRZEWCZYCH
POMPY i DOZOWNIKI DO WODOCIĄGÓW

FILTERS FOR HEATING SYSTEMS.
PUMPS, DOSING UNITS FOR WATER MAINS

FM1 FILTR do C.O. "FERDOM" Magnetyczno - 
osadnikowy o mocy 11,000Gs do systemów domowych. 
Usuwa do 100% zanieczyszczeń magnetycznych i 
produktów korozji gromadzących się w kotle, zaworach, 
pompach. Jednorazowo usuwa do 0,6kG. Podł. 22 mm 
do miedzi, max 10 bar, 82oC, H 22 cm. Obudowa Zytel.
Kod: FD001                                                        649 PLN

HOT-500 FILTR do C.O. "FERDOM"  Siatkowy 500µ 
inox. Wyłapuje płynne osady, szlam tworzony przez 
procesy korozyjne = chroni wymienniki ciepła w kotłach 
przed awarią i przegrzewem, udrażnia system. Mosiądz, 
tworzywo. Max 35 kW. Podł. 3/4" i 1",max 90oC
Kod: FD410   S siatkowy                                    399 PLN
Kod: FD411  M siatkowo-magnetyczny             499 PLN

DOSAMIX 406 "FERDOM" dozownik do wodociągów 
preparatu anty-osadowego na bazie prep. spożywczych. 
Chroni systemy głównie ciepłej wody i armaturę jak 
kotły, wymienniki itp. Mosiądz-tworzywo. Do wody pitnej. 
Podł. 1/2",  Max 0,7m3/h, by-pass. Z wkładem 15m3.
Kod: FD406 Dozownik                                       199 PLN
Kod: FD405 3 wkłady na 45m3                           59 PLN

SMART R "FERDOM" pompa do wodociągów. 
hydrodynamiczna dozująca proporcjonallnie preparat 
(sole spożywcze) antyosadowy i antykorozyjny. Chroni 
systemy ciepłej wody i armaturę jak kotły, wymienniki 
itp. Max 1,6m3/h Załączony wkład na 15m3. Podł. 1/2". 
Kod: FD506 Pompa                                            399 PLN
Kod: FD505 Preparat 1 litr na 50m3                    79 PLN 

FILTRY DO INSTALACJI GRZEWCZYCH
POMPY i DOZOWNIKI DO WODOCIĄGÓW

 FD102x9
 FD200x9
 FD610x9
 FD207x9

1049 PLN
1049 PLN
1049 PLN
1049 PLN

powstawaniu korozji, osadów, skażeniu bakteriami. 1L.




