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A/C STOP LEAK FOR R1234YF

Název Zkratka Objem Obj. číslo

A/C Stop Leak For R1234yf ASL2 28.5 ml 86639

A/C Stop Leak je speciálně vyvinut pro zastavení
úniku chladiva typu R1234yf. Stop Leak neobsahuje

škodlivé polymery, nepoškodí ani neucpe

komponenty klimatizačního systému nebo čistících
jednotek klimatizací.

✓ Vhodné pro R1234yf - obsahuje správnou spojku pro chladivo R1234yf

✓ Víceúčelové použití - vhodné pro kompresory poháněné klínovým řemenem i elektromotorem

✓ Zastavení netěsností - účinné na pryž, kov, těsnění a O-kroužky
✓ Kompatibilní se všemi oleji - jeden výrobek pro PAG, POE a PAO

✓ Detekce úniků - obsahuje UV barvivo

✓ Snadno použitelný výrobek
✓ Rychlé připojení - jedna hadice pro každou plechovkou

KENT se rozhodl vyvinout A/C Stop Leak, který dokonale pracuje se všemi A/C oleji (PAG,

POE, PAO) na trhu. Výrobek pracuje s oběma typy kompresorů (pohon klínovým
řemenem i elektromotorem) a zastavuje netěsnosti v gumě, kovu, výparnících, O-

kroužcích a všech použitých těsněních. Přidané UV barvivo také pomůže při lokalizaci

větších netěsností. KENT A/C Stop Leak neobsahuje žádné chladivo.

1. Nastartujte motor a nastavte klimatizaci na maximální chlazení.
2. Odstraňte kryt z nízkotlakého portu.

3. Připojte hadici k plechovce. Pomalu naplňte hadici zcela KENT A/C Stop Leak (ujistěte se, že v hadici

není vzduch) a připojte ji k nízkotlaké přípojce.

4. Vyprázdněte celou nádobu do klimatizačního systému, cca. 20 sekund.

5. Odpojte hadici od portu a doplňte systém chladivem.

6. Vyměňte kryt portu, nechte klimatizaci běžet 15 - 20 minut.

Upozornění: Produkt se aplikuje přímo do chladiva. KENT A/C Stop Leak lze použít pouze pokud

kompresor klimatizace stále běží.

INSTRUKCE



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

A/C STOP LEAK FOR R1234YF
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Konzistence: Kapalina

Vzhled/Barva: Průhledná / zeleno-žlutá
Zápach: Charakteristický
Životnost: 24 měsíců
Celní kód: 2710 19 81

Rozpustnost ve vodě: Neznámá
Hořlavost: nehořlavý


