
VLASTNOSTI

Aditivum do chladícího systému, které chrání před
tvorbou nových a zároveň utěsňuje existující místa
úniku.

✓ Utěsňuje místa úniku v chladícím systému 

✓ Chrání systém proti korozi – prodlužuje životnost komponentů

✓ Chrání před usazováním vápenatých zbytků – mnohem efektivnější chladící efekt

✓ Lubrikuje vodní čerpadlo – prodlužuje jeho životnost

✓ Částečky jsou menší než 15 mikronů – předchází problémům s ucpanými zpětnými ventily

1. Před použitím produkt důkladně protřepejte!
2. Ujistěte se, že v chladícím systému nejsou zbytky oleje nebo vodního kamene.

3. Ujistěte se, že se teplota chladící kapaliny snížila tak, aby nedošlo k opaření. Vyšší teplota chladící
kapaliny je žádoucí, umožňuje částicím Radiator Stop Leaku zvětšit svůj objem a efektivně těsnit

4. Přidejte do chladícího systému celý obsah lahvičky.

5. Podle potřeby dolejte chladič chladící kapalinou.

6. Nechte běžet motor zhruba 5minut aby Radiator Stop Leak procirkuloval celým chadícím systémem.

Upozornění: Aby byla zajištěna co nejlepší účinnost v případě ošetření filtrovaného chladicího systému,
doporučujeme vyjmout filtr nebo obejít filtr bypassem, dokud nebude únik zastaven. Po zastavení úniku
může být filtrační systém znovu aktivován. Obecně platí, že pokud nedochází k úniku v tepelném
výměníku topného systému, doporučujeme nastavit topný systém na studené během prvních mil po

ošetření.

Pokud je to nutné, lze chladič propláchnout pomocí produktu KENT Radiator Flush – 84667.
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INSTRUKCE

RADIATOR STOP LEAK

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Radiator Stop Leak RSL 250 ml – lahvička 86182



Číslo výrobku: 86182

Název: Radiator Stop Leak

Životnost: 36 měsíců
Bezpečnostní list: ano

Barva: hnědá
Kód celního sazebníku: 3214 1010

Rozpustnost ve vodě: úplně mísitelný s vodou
pH: 9 při 20°C
Hustota: 1,05 g/ml

Dávkování: 250 ml na maximálně 8 litrů chladící kapaliny
Konzistence: kapalina obsahující stabilní koloidní grafit
VOC: 0 g/l

Zápach: charakteristický
Aplikační teplota: Okolní
Velikost částic: <15 mikronů
Pevné látky: 2%

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 STOP LEAK


