Radiator Flush & Clean R40
Nulon Radiator Flush & Clean (R40) is een niet-zure radiator
en koelsysteem reiniger die effectief reinigt in 20 minuten
met een eenvoudige bediening. Vele soortgelijke producten
moeten voor meerdere dagen in het koelsysteem blijven,
waardoor men het risico loopt van het te vergeten word of te
lange tijd aanwezig blijft vooraleer afgelaten word met
mogelijk zware gevolgen als resultaat. Deze resultaten
kunnen schadelijk en duur zijn, op lange termijn schade
veroorzaken het koelsysteem en de bijbehorende
onderdelen. Nulon R40 voorkomt dit potentiële risico omdat
het reinigen in één eenvoudige bewerking word voltooid.
Aanbevolen gebruik:
•Gebruik R40 als een volledige koelsysteem flush om
isolerend opgebouwd slib en residuen te verwijderen voordat
de koelvloeistof vernieuwd word in een koelsysteem. Deze
procedure zorgt voor een optimale warmte overdracht en
efficiëntie van het gehele koelsysteem.
•Wanneer in een koelsysteem de koelvloeistof word
vervangen of verandert word van merk van koelmiddel is het
ten alle tijden aangeraden om het systeem schoon te maken
met R40.
• Indien een radiator in een voertuig dient vervangen te
worden is het ideaal om R40 te gebruiken vooraleer u deze
verwijdert om zodoende het ganse systeem te reinigen
voordat men een nieuwe plaatst, zo zal de kern niet worden
verontreinigd met ketelsteen en residuen van de rest van het
systeem.
Voordelen:
 Reinigt snel in 20 minuten
 Vermindert oververhitting
 Veilig om te gebruiken met alle soorten koelvloeistof
 Geen mengen vooraf
 Neutraliseert schadelijke zuren
 Vermindert minerale ketelsteen en slib
Gebruiksaanwijzing:
Opmerking: Wees voorzichtig bij het verwijderen van de
radiator dop.
Laat de druk langzaam af om verbranding van de huid te
voorkomen.
• Zet de bedieningsknop kachel in maximum positie en voeg
R40 toe aan een warme radiator.
• Laat de motor gedurende minimaal 20 minuten draaien
(maximaal 1 uur). Stop de motor en laat deze afkoelen.
• Laat de koelvloeistof af door de onderste radiator slang te
verwijderen of de afvoer stop te openen .Grondig spoelen
en zorgen dat alle oude koelvloeistof verwijdert is.
Herplaats de slang of sluit de afvoerstop.
• Indien de constructeur koelvloeistof aanbeveelt houd hier
dan rekening mee en gebruik in het systeem de correcte
koelvloeistof verwijs naar de Nulon koelvloeistof gids.
(www.nulon.com.au) Start de motor, Controleer op lekkage
en vul bij als dit nodig is.

Dosering:
1 fles voor elke
systeemcapaciteit.

10

liter

toevoegen

van

koeling

Waarschuwing:
Nooit verschillende merken van radiator producten mengen
en nooit onderbehandelen met radiator producten.
Eerste hulp:
Voor advies, contact opnemen met het Antigif
Centrum
(telefoon
070
24
52
45)
of
www.poisoncentre.be of een arts (tegelijk).
Bij inslikken niet laten braken.
Als in de ogen, oogleden uit elkaar houden en voortdurend
het oog spoelen met stromend water. Blijven spoelen totdat
geadviseerd om te stoppen door het antigifcentrum of een
arts of voor ten minste 15 minuten. Als huid of haar contact
optreedt, verwijder verontreinigde kleding en spoel de huid
en haren met stomend water. Blijven spoelen met water
totdat geadviseerd om te stoppen door het antigifcentrum of
een arts. Niet te worden gebruiken als verpakking van
voedsel.
Verpakking:
Artikel nr: R40 23040
300 ml fles (6 per karton)

