
VLASTNOSTI 

Vysoce účinný čistící prostředek, který 

rozpuštěním odstraní špínu a oxidaci zevnitř 

chladícího systému.  

 Vhodný pro použití ve všech chladících zařízeních 

 Zlepšuje výkonnost chladicího zařízení 

 Rychle působí – šetří čas 

 Obsahuje silná antikorozní aditiva 

 V nízké koncentraci je biologicky odbouratelný 

 Kompletně vyčistí topné soustavy a chladicí zařízení – redukuje riziko přehřívání 

1. Nastavte ovládání topení na „Horký“. 
2. Zabezpečte aby byl vypouštěcí uzávěr chladiče volný.  

3. Pokud není k dispozici vypouštěcí uzávěr, zajistěte, aby byla spodní hadice chladiče provozuschopná. 
3. Nastartujte motor a nechte ohřát chladící systém na provozní teplotu, potom motor vypněte. 

4. Upusťte chladící médium tak, aby se vešlo 250 ml produktu do systému a nedocházelo k přetékání. 
5. Nalejte obsah lahvičky 250 ml výrobku přes plnicí otvor chladiče. 

6. Znovu nastartujte motor a nechte běžet 10 - 15 minut. 

7. Vypněte motor, sejměte hadici odtoku nebo spodní hadici. 

8. Zabraňte kontaktu s horkým chladivem a URYCHLENĚ vypustěte obsah chladícího systému do vhodné 

    nádoby a následně ekologicky zlikvidujte. 
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INSTRUKCE 

RADIATOR FLUSH 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Radiator Flush RF 250 ml – lahvička 84667 



Číslo výrobku:          84667 

Název:                       Radiator Flush 

Životnost:  18 měsíců 

Balení:     250 ml – láhev 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 1,15 g/cm3 

Vůně:   jemná 

Konzistence:  nízkoviskózní kapalina 

Barva:  růžová 

Rozpustnost ve vodě: rozpustná 

pH:  2.0 

VOC:  0 g/l 

Kód celního sazebníku: 3402 1900 

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. 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

RADIATOR FLUSH 


