
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Utěsňovač chladiče
Rad Seal
150 ml / 2897-372

NORMFEST Kühlerdicht je disperze pro
utěsnění netěsností v systémech chladicí vody v
automobilovém průmyslu. Úniky, vlasové praskliny
a menší úniky jsou spolehlivě a trvale utěsněny.
Výrobek je plně kompatibilní s nemrznoucími
a chladicími kapalinami, neutrální vůči gumě,
plastům, lehkým a neželezným kovům a vhodný
pro uzavřené chladicí systémy.
trvale a spolehlivě utěsňuje vlasové trhliny a malé
netěsnosti
Kompatibilní s nemrznoucími látkami a chladivy,
neutrální vůči gumě, plastům, lehkým a
neželezným kovům
žádné negativní vedlejší účinky na vodní čerpadlo
a topný okruh
vhodné pro uzavřené chladicí systémy
vhodné pro hliníkové chladiče
vhodné i pro preventivní použití
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Pokyny k použití
Použití: úplně otevřete topný ventil. Motor by měl mít provozní teplotu. Plechovku protřepejte a obsah nalijte
do chladicího okruhu při běžícím motoru. Doplňte chladicí vodu. Po naplnění nechejte motor běžet alespoň 10
minut nebo proveďte zkušební jízdu. Zkontrolujte hladinu chladicí vody, nepřítomnost vzduchu a těsnost systému.
Dostačující na 10 litrů chladicí vody. Míchací poměr max. 1: 100 v oblasti nákladního vozidla - POZOR! Pokud jsou
v chladicím systému filtry, nesmí být použito žádné těsnění chladiče. S touto poznámkou vám chceme podle našich
nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za
výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování
mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Prostředek k utěsnění chladiče Radseal od firmy Normfest utěsňuje trvale a spolehlivě vlasové trhliny a menší
netěsnosti. Je kompatibilní se všemi běžnými přípravky pro úpravu a nemrznoucími kapalinami
Radseal nemá žádné vedlejší negativní účinky na vodní čerpadla a okruh topení a výborně se hodí pro hliníkové
chladiče
Radseal je vhodný i k preventivnímu použití.

technická data
Forma: kapalina
Kontejner: 150 ml
Barva: světle bílá s pozlátkem
Hustota při 20 ° C: 1,07 g / cm3


