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RADYATÖR TEM ZLEY C Tüm motor tipleri için uygundur.

So utma devresinde korozyon 
ve çamur kalıntıları giderir.
Temizlenmi  so utma sistemi sayesinde 
yüksek i letim emniyeti.

Kireç kalıntılarını nötralize eder
Yeni eklenen so utma sıvısının eski kir 
kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler.

Antifrizlerle uyumludur

Alkalik de eri 9 - 11 aralı ında
Radyatör imalatında kullanılan 
malzemelere kar ı uyumludur.

lave ürün:

Aseton temizleyici
Art.-No. 0701 0893 460
Amb./Ad. 1

Çinko ön temizleyici
Art.-No. 0893 460 100
Amb./Ad. 1Bu veriler ancak tecrübelerimize dayanarak verilen tavsiye niteli i ta ımaktadır. Ön denemeler gereklidir. Uygulama esnasında 

teknik veri sayfasının yanı sıra kapatıcı cila üretici verileri de dikkate alınmalıdır.

Hacim Art.-Nr. Amb./Ad.
250 ml 5861 510 250 1/12
1000 ml 5861 510 001 1/12

Teknik veriler:
Sıcaklık dayanıklı ı –35°C - +95°C 

lem sıcaklı ı min.  +10°C
Toz kurulu unda yakla ık 10 dak. sonra 
Kuruma yakla ık 4 saat  
Katman kalınlı ı Katman ba ına 0,15-0,20 mm 

Kullanım ekli:
Radyatör onarımlarından ve so utma 
sistemindeki bakım i lerinden sonra 
so utma gücünü tekrar kazandırmak için 
kullanılır. Kutu içeri ini so utma suyuna 
ilave edin. Kalorifer dü mesini sıcak 
konumda açın. Motoru i letme 
sıcaklı ında yakla ık 30 dakika çalı ır 
durumda bırakın. Radyatör temizleyici 
sayesinde çözülmü  olan kalıntılar 
durulanarak temizlenmelidir. Durulama 
i lemi termostat sökülmeden yapılır. Ya  
sızıntısından etkilenen so utma suyu 
hazneleri ve su hortumları gibi parçaların 
de i tirilmesi önerilir. So utma sistemi 
temizlendikten sonra  sisteme yeniden su 
doldurun, havasını alın ve sızdırmazlı ını 
kontrol edin. 250 ml katkı 10 litre 
so utma suyu için yeterlidir. 1000 ml 
katkı 40 litre so utma suyu için yeterlidir.

Özellikleri:
So utma devresindeki kalıntıları giderir 
ve so utma sistemini temizler. Örn. 
silindir kapak arızalanmasından olu an 
ya  kalıntıları giderilebilir. Radyatör 
temizleyici önlem olarak her so utma 
suyu de i iminde kullanılabilir. Toplu 
ta ıma araçları için uygun de ildir.
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