
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

środek czyszczący do chłodnic
Czyste koło
250 ml / 2897-373

Środek do czyszczenia chłodnic Normfest to
koncentrat do szybkiego i łatwego czyszczenia
układów chłodzenia, zwłaszcza w pojazdach
mechanicznych. Rozluźnia i wiąże wapno i
zaolejone zabrudzenia w chłodnicach, instalacjach
grzewczych i rurach. Nowoczesna receptura
środków kompleksujących z aktywnymi środkami
myjącymi kompatybilnymi z gumą i tworzywami
sztucznymi.
chemiczna konwersja wapnia
Usuwanie tłuszczu, kamienia i oleju
Dyspersja szlamu
neutralny w stosunku do zastosowanych
materiałów grzejnika
kompatybilny z gumą i tworzywem sztucznym
Kompatybilny z ochroną przed mrozem
nie zawiera agresywnych kwasów ani zasad
jedna puszka wystarcza na ilość do 10 litrów wody
chłodzącej
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Wskazówka robocza
Zastosowanie: Przed czyszczeniem spuścić zanieczyszczony płyn chłodzący i napełnić świeżą wodą. Uzupełnij
środek do czyszczenia chłodnicy i pozwól silnikowi pracować w temperaturze roboczej przez ok. 30 minut. Spuścić
zanieczyszczoną mieszaninę - w razie potrzeby powtórzyć obróbkę w przypadku silnego zanieczyszczenia.
Przepłucz układ chłodzenia czystą wodą. Po wyczyszczeniu ponownie napełnij układ chłodzenia zgodnie z
instrukcjami producenta, odpowietrz go i sprawdź szczelność. Wystarcza do 10 litrów wody chłodzącej. 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.


