
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

uszczelniacz do chłodnicy
Uszczelka koła
150 ml / 2897-372

NORMFEST Kühlerdicht to dyspersja do
uszczelniania przecieków w układach obiegów
wody chłodzącej w branży motoryzacyjnej.
Wycieki, włoskowate pęknięcia i mniejsze
nieszczelności są trwale i niezawodnie
uszczelnione. Produkt jest w pełni kompatybilny
z płynami niezamarzającymi i chłodzącymi,
neutralny dla gumy, tworzyw sztucznych, metali
lekkich i nieżelaznych oraz nadaje się do
zamkniętych układów chłodzenia.
uszczelnia trwale i niezawodnie zarysowania i
lekkie wycieki, toleruje środki do ochrony przed
mrozem, płyn do chłodnicy, neutralny w stosunku
do gumy plastiku, metali lekkich i kolorowych
żadnych negatywnch działań na pompę wody i
układ grzewczy
nadaje się do zamkniętych systemów chłodzących,
do płynów chłodzących aluminium, również
zapobiegawczo
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Wskazówka robocza
Zastosowanie: całkowicie otworzyć zawór ogrzewania. Silnik powinien mieć temperaturę roboczą. Wstrząśnij
puszką i wlej zawartość do układu chłodzenia przy pracującym silniku. Uzupełnij wodę chłodzącą. Po napełnieniu
pozostaw silnik na co najmniej 10 minut lub wykonaj jazdę próbną. Sprawdź poziom wody chłodzącej, brak
powietrza i szczelność układu. Wystarcza na 10 litrów wody chłodzącej. Proporcje mieszania max 1: 100 w
obszarze ciężarówki - UWAGA! Jeśli w układzie chłodzenia znajdują się filtry, nie można stosować uszczelki
chłodnicy. W tej notatce chcemy Ci doradzić w oparciu o nasze testy i doświadczenie zgodnie z naszą najlepszą
wiedzą. Jednak ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz warunki przechowywania i przetwarzania, na które
nie mamy wpływu, nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za wynik przetwarzania w indywidualnych
przypadkach. Zawsze zalecamy wykonanie własnych testów.


