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144  Werkzame stof voor koelsystemen

PI 144 20230426

Professional

Synthetisch koelvloeistofadditief, zonder gevaarsymbolen.Geschikt voor gebruik in silicaathoudende 
en silicaatvrije koelvloeistoffen. Zet roest en kalk om in stoffen die in water oplosbaar zijn en vult ver-
bruikte koelvloeistofadditieven aan. Met toegevoegde UV-kleurdeeltjes voor het snel lokaliseren van 
lekken in het koelsysteem.

Eigenschappen
 ✔ Verzekert de goede werking van het koelsysteem
 ✔  Vult verbruikte koelstofadditieven aan
 ✔ Reinigt constant het hele systeem tijdens het rijden
 ✔ Zet roest en kalk om in stoffen die in water oplosbaar zijn
 ✔ Stopt schuimvorming die de koeling vermindert
 ✔ Maakt met een UV-lamp het snel en precies lokaliseren van lekkages mogelijk
 ✔ Compatibel met silicaathoudende en silicaatvrije antivriesmiddelen

Toepassingsgebied
 ✔ Voor het opsporen van lekkages in het koelsysteem
 ✔ Bij een uitgesteld verversingsinterval van de koelvloeistof
 ✔ Bij het aanvullen van koelvloeistof
 ✔ Preventief bij verhoogde belasting van het koelsysteem
 ✔ Bij gebruik van water van onbekende kwaliteit

Handleiding
Aan de koelvloeistof toevoegen. 

Dosering
500 ml voldoende voor 10 liter
Concentraat 1000 ml voldoende voor 40 liter

Opmerking
 ✔ Let bij het toevoegen op het koelvloeistofpeil

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Werkzame stof voor koelsystemen 500 ml 1102338 12 st


