
M
W

F 
- M

F 
- 0

1/
13

 - 1
30

57
 - ©

PRODUTO DE LIMPEZA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO Adequado para todos os 
motores.

Elimina sedimentos de corrosão, lama e 
calcário no sistema de refrigeração.

Neutraliza resíduos de calcário.
O líquido refrigerante novo é protegido 
contra a contaminação de resíduos de 
sujidade.

Compatível com todos os 
anticongelantes.

Alcalino numa escala de 9 - 11
Compatível com todas as substâncias 
utilizadas na construção de radiadores.

Limpa a sujidade produzida 
pelo motor durante as 
reparações.

Zusatzartikel:

Aceton-Reiniger
Art.-Nr. 0893 460
VE/St. 1

Zinkvorreiniger
Art.-Nr. 0893 460 100
VE/St. 1Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwen-

dung und Überlackierung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit –35°C bis +95°C 
Verarbeitungstemperatur min. +10°C
Staubtrocken nach ca. 10 Min. 
Durchtrocknung nach 4 Std.  
Schichtdicke 0,15-0,20 mm pro Beschichtung 

Campos de aplicação:
Para remediar uma refrigeração 
defi ciente durante a reparação de 
radiadores e trabalhos de manutenção 
no sistema de refrigeração. 

Aplicação:
Adicionar o conteúdo da embalagem no 
líquido do radiador. Abrir as válvulas de 
aquecimento. Ligar o motor durante 
aproximadamente 30 min. Os 
sedimentos soltos deverão ser removidos 
com água. O processo de limpeza é 
realizado sem remover o termóstato. 
Recomendamos a substituição das 
peças danifi cadas pela fuga de óleo, 
tais como o vaso expansor e tubos de 
água. Após a limpeza, deverá encher 
de novo o sistema de refrigeração, 
purgar e verifi car se existem fugas.

Dosagem:
250ml são sufi cientes para 10 litros de 
líquido refrigerante.

Propriedades:
Remove sedimentos do circuito de 
refrigeração. Deste modo é possível 
remover resíduos de óleo provocados 
por danos da junta da cabeça.
O produto de limpeza também pode ser 
utilizado como medida preventiva, em 
caso de mudança de anticongelante. 

Nota:
O produto não é apropriado para 
permanecer durante o funcionamento 
do automóvel.
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Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
250 ml 5861 510 250 1/12


