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Ürün Bilgisi

Professional
142  Soğutma Sistem Sızdırmazlığı
Soğutma suyu devresindeki sızıntıları derhal kapatır ve böylece çalışmayı güvence altına alır. Sac 
çizgisi çatlaklarının ve sızıntı alanlarının kalıcı sızdırmazlığı için conta terlemesi ve soğutucu kaybını 
önler.

Özellikler
B           Tüm glikol ve gliserin bazlı antifrizler için uygundur.
B   Soğutucu devresini kaçaklara karşı korur
B   İnce çizgi çatlaklarının ve sızıntı alanlarının sürekli sızdırmazlığı
B   Isıtma muslukları ve su pompaları işlevsel olarak emniyete alınmıştır
B   Conta terlemesini ve soğutucu kaybını önler
B   Kapalı soğutma sistemlerine de uygundur
B   Kauçuk ve plastiklere, hafif alaşımlara ve demir içermeyen metallere karşı nötr

Kullanım Alanı
B Silindir kapak conta terlemesinde
B   Sızıntı yapan hortum bağlantılarında
B   Radyatör, silindir kapağı veya motor blokunda olan kılcal sızıntıları durdurmak
B  Su kaybında, silindir gömleğinden motor yağına soğutma suyun sızması

Uygulama
Sıcak bir motora ekleyin. Isıtıcı vanalarını açın. Termostat açılıncaya ve ısıtma gözle görülür bir 
sıcaklık verene kadar motorun en az 10 dakika çalışmasına izin verin. Ardından motoru kapatın 
ve soğutucu seviyesini tekrar kontrol edin. Tüm standart antifrizler ve soğutucularla uyumludur. 
10 litreye kadar soğutma suyu için yeterli.

Not
B   MP 142 radyatör sızdırmazlık maddesi donma önleyici ve soğutucularla tamamen uyumludur. 
Kapalı soğutma sistemleri için de uygundur. Kauçuk ve plastiklere, hafif alaşımlara ve demir 
içermeyen metallere karşı nötrdür. Filtreler soğutma sistemine takılıysa kullanmayın.

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Soğutma Sistem Sızdırmazlığı 500 ml 12 Adet MP14200500AB




