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Technický list

Leak stop
Tesniaca hmota do chladi ov a radiátorov

Dátum vydania: september 2003

Popis produktu
Produkt Leak Stop je hnedá tekutina, vyrobená na báze prírodných a syntetických organických surových materiálov,
ktorá sa používa na utesnenie chladi ov a radiátorov. Produkt je kompatibilný so všetkými známymi nemrznúcimi
kvapalinami, ktoré sú na trhu a preto po aplikácii zostáva v chladiacej sústave.
Produkt nepoškodzuje žiadne gumové komponenty.

Oblasti aplikácie
Používa sa na utesnenie menších presakujúcich miest a vlasových trhliniek v chladiacom systéme automobilov.

Technické parametre:
Farba:.................................................... hnedá
Zápach:................................................. mierny
Konzistencia:......................................... tekutina
Hustota:................................................. 1,03 g/cm3

Predbežné bezpe nostné upozornenie
Pred za iatkom práce s produktom je potrebné riadne si pre íta Kartu bezpe nostných údajov a oboznámi  sa s
potrebnými opatreniami a radami na zabezpe enie opatrnosti pri práci s produktom. Pri práci s chemickými výrobkami,
aj ke  nie sú nejako zvláš  ozna ené, treba zachováva  bežné pravidlá opatrnosti pri práci.

Aplikácia
Prepnite systém kúrenia do polohy „teplo“ a nalejte produkt do chladiaceho systému po as chodu motora. Aby sa
zaru ila dobrá distribúcia produktu, treba motor necha  beža  približne 10 minút, alebo rovnako dlho s autom jazdite.
Potom skontrolujte hladinu náplne v chladiacom systéme.
Pokia  presakovanie pretrváva, potom sú zrejme trhlinky príliš ve ké na to, aby sa dali utesni  produktom Leak Stop.
Obsah 250 ml nádoby dosta uje na ošetrenie chladiaceho systému s celkovým objemom náplne 6-8 litrov.

Skladovanie
Citlivos  na mráz:................................... produkt nie je citlivý na mráz
Odporú aná teplota pri skladovaní:....... 10°C až 25°C
Doba skladovate nosti........................... 12 mesiacov v originálnych obaloch

Balenie:
Nádoby 250 ml Art.Nr.- 129.96 B (D)

IDH-No. 2111517

Deklarácia nebezpe enstiev - rizík /
Bezpe nostné odporú ania / vi  Karta bezpe nostných údajov
Transportné informácie a predpisy /

Tento Technický list ruší a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Upozornenie
Vyššie uvedené dáta , informácie a špeciálne odporú ania na spracovanie a používanie, vychádzajú z našich znalostí a skúseností. Na použitie pre
materiály a podmienky spracovania, inakšie než tie, ktoré odporú ame a ktoré sú v hraniciach nášho poznania a preskúšania, dôrazne odporú ame
pred riadnym použitím najskôr vykona  skúšobný test vhodnosti nášho prípravku na daný spôsob a ú el použitia. Naša zodpovednos  za následky je
výslovne vylú ená pri svojvo nom použití nesprávnym spôsobom, alebo na nesprávny ú el, alebo na základe neoverených ústnych odporú aní.
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