
VLASTNOSTI

Speciální čistící přípravek umožňujících navázání a

následné vyvedení emulgovaného oleje

(způsobeného selháním těsnění hlavy) ze všech typů
chladicích systémů.

✓ Vhodný pro použití ve všech standardních chladících systémech včetně automobilových
✓ Zlepšuje výkonnost chladicího zařízení
✓ Rychle působí – šetří čas
✓ Obsahuje silná aditiva – naváže na sebe veškerý emulgovaný olej
✓ Kompletně vyčistí chladící zařízení
✓ Redukuje riziko přehřívání

1. Vypustit kontaminované chladící médium
2. Napustit chladič vodou, tak aby bylo později možno

přidal 250ml produktu.

3. Nastavit ovládání topení na „Horký“.

4. Nastartovat motor a nechat ohřát chladící systém na

provozní teplotu, potom motor vypnout.

5. Přidat do chladící nádobky obsah láhve 250ml

produktu.

6. Znovu nastartovat motor a nechat běžet 10-30

minut, podle potřeby.

7. Vypnout motor, sejmout hadici odtoku nebo spodní
hadici, URYCHLENĚ vypustit obsah chladícího
systému do vhodné nádoby a následně ekologicky

zlikvidovat.

8. Znovu naplnit chladící systém originálním médiem.
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INSTRUKCE

RADIATOR OIL EMULSIFIER

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Radiator Oil Emulsifier ROE 250 ml – lahvička 84666

Pro větší chladící systémy:

250 ml láhev přípravku odstraní 250 ml oleje ve vodě. Počet použitých
lahví záleží na kapacitě chladící soustavy a množství oleje v systému.

Použijte 1 láhev produktu na 10L chladiva.

1. Vypustit chladící médium
2. Napustit chladič vodou, tak aby bylo později možno přidat potřebný

objem produktu

3. Nastavit ovládání topení na „Horký“, nastartovat a přivést motor na

provozní teplotu, po té motor vypnout

4. Nalít do chladiče 1 láhev produktu na 10L chladiva, znovu

nastartovat motor a nechat běžet 10-30 minut, podle potřeby
5. Pečlivě zkontrolujte, zda je obsah chladiče matný/mléčný, pokud se

během 10 vteřin objeví na hladině olej, pak je nutné opakovat

ošetření (buď znovu opakovat celý proces, nebo odpustit médium a

přidat další lahve produktu)

6. Vypnout motor, sejmout hadici odtoku nebo spodní hadici,

URYCHLENĚ vypustit obsah chladícího systému do vhodné nádoby a

následně ekologicky zlikvidovat.

7. Znovu naplnit chladící systém originálním médiem.

Poznámka:

Pro nejlepší výsledek doporučujeme ošetřit systém potřebným počtem
lahví a poté proces zopakovat.

Kdykoli nahrazujete těsnění, je dobré vyčistit chladící a mazací systémy.

Engine Flush pro mazací soustavu a Oil Emulsifier a Radiator Flush pro

chladící soustavu.



Číslo výrobku: 84666

Název: Radiator Oil Emulsifier

Životnost: 18 měsíců

Balení: 250 ml – láhev

Bezpečnostní list: ano

Konzistence: nízkoviskózní kapalina

Barva: slámově žlutá

Hustota při 20°C: 0,82 g/cm3

Vůně: jemná

Rozpustnost ve vodě: rozpustná

Kód celního sazebníku: 2710 11 21

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 OIL EMULSIFIER


