
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

Čistič chladiče
Rad Clean
250 ml / 2897-373

Čistič chladičů Normfest je koncentrát pro rychlé
a snadné čištění chladicích okruhů, zejména v
motorových vozidlech. Uvolňuje a váže vápno a
mastné nečistoty v chladičích, topných systémech
a potrubích. Moderní formulace komplexotvorných
látek s aktivními čisticími prostředky, které jsou
kompatibilní s gumou a plasty.
chemická přeměna vápníku
Odstranění tuku, vodního kamene a oleje
Disperze kalů
neutrální vůči použitým materiálům chladiče
kompatibilní s gumou a plastem
Kompatibilní s ochranou proti mrazu
neobsahuje žádné agresivní kyseliny nebo zásady
jedna plechovka vystačí na množství až 10 litrů
chladicí vody
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Pokyny k použití
Použití: Vypusťte znečištěnou chladicí kapalinu a před čištěním ji doplňte čerstvou vodou. Doplňte čistič chladiče
a nechte motor běžet při provozní teplotě přibližně 30 minut. Kontaminovanou směs vypusťte - v případě potřeby
opakujte ošetření v případě silné kontaminace. Opláchněte chladicí okruh čistou vodou. Po vyčištění znovu naplňte
chladicí systém podle pokynů výrobce, odvzdušněte jej a zkontrolujte těsnost. Dostatečně až 10 litrů chladicí vody.
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
Přípravek Radclean je určen k chemické přeměně vápníku, uvolnění mastnost a oleje, dispergování kalu. Radclean
se dobře snáší s pryží, plasty a nemrznoucími kapalinami.
Radclean neobsahuje žádné agresivní kyseliny a louhy.

technická data
Forma: kapalina
Kontejner: 1000 ml
Barva: žlutá - čirá
Hustota: 1,03 g / cm3
Třída nebezpečnosti: žádná
Hodnota pH: 8,7


