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643  Radiateurreiniger

PI 643 20230313

CARGO logic®

 Voor het snel en eenvoudig reinigen van het koel- en verwarmingssysteem. Maakt olie- en vethou-
dende resten los en bindt ze. Penetreert en verwijdert sludge- en corrosie-afzettingen. Neutraliseert 
kalkresten. Neutraliseert kalkresten.

Eigenschappen
 ✔  Reiniging van het koel- en verwarmingssysteem
 ✔ Maakt olie- en vethoudende resten los en bindt ze
 ✔ Neutraliseert kalkresten
 ✔ Penetreert en verwijdert sludge- en corrosie-afzettingen
 ✔ Hogere bedrijfszekerheid door een schoon koelsysteem
 ✔ Gegarandeerde werking van het koelsysteem
 ✔ Beschermt de verse koelvloeistof tegen oude verontreinigingen

Toepassingsgebied
 ✔  Bij alle radiateurreparaties voor het verhelpen van een verminderde koelprestatie
 ✔ Bij afzettingen in het koelcircuit
 ✔ Bij het verversen van de koelvloeistof
 ✔ Voor het reinigen na motorreparaties (olie in het koelsysteem)

Handleiding
Tap warm koelwater af. Giet de radiateurreiniger in de radiateur en vul deze met vers water. Zet 
de verwarmingskleppen op warm. Breng de motor op bedrijfstemperatuur en laat deze ca. 30 
minuten draaien. Tap de verbruikte reinigingsvloeistof af en spoel na met schoon water. Vul 
een nieuw antivries-watermengsel bij.

Dosering
Voldoende voor maximaal 80 l koelwater.

Opmerking
 ✔ Niet bewaren onder 0 °C
 ✔ Vervang zo nodig door binnengedrongen olie aangetaste rubberen afdichtingen

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Radiateurreiniger 5 l N364300K5AB 1 st


