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Professioneel gamma

Product specificaties

Cooling System Stop Leak
Wynn’s Cooling System Stop Leak is een product voor het
dichten van kleine lekkages in de radiator en koelsysteem,
dat anticorrosieve eigenschappen heeft.

Eigenschappen
 Stopt en voorkomt lekken in de radiator, koelsysteem en cilinderkoppakking.
 Verbeterde anticorrosie en antiroest bescherming.
 Compatibel met alle antivries en koelvloeistoffen, ook met OAT koelvloeistof
(organische zuren technologie).
 Herstelt geen gespleten of gebroken slangen.
 Verstopt de slangen niet.
 Is onschadelijk voor slangen, dichtingen en andere onderdelen van het systeem.
Toepassingen
 Voor alle “water” gekoelde systemen van benzine-, diesel- en LPG-motoren in geval
van kleine lekken.
 Kan ook gebruikt worden om lekken te voorkomen.
Kenmerken
Uitzicht
Dichtheid bij 15°C
Vriespunt
pH onverdund

: witte suspensie
: ca. 1,001 kg/dm³
: ca. 0°C
: ca. 7,8

Gebruiksaanwijzing
 Indien het koelsysteem heel vuil is, is het aanbevolen het eerst te reinigen met Wynn’s
Cooling System Flush.
 Het niveau van de koelvloeistof controleren.
 Motor starten en laten warmdraaien met verwarming in stand “warm”.
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons
onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij
wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische
ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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 Bus goed schudden en voeg 3 tot 6 % (0,3 à 0,6 l product per 10 l koelvloeistof) toe
aan het koelsysteem via de radiatordop of via de expansietank bij een volledig
gesloten radiator met doorstroomsysteem.
 Koelsysteem sluiten en de motor ca. 5 tot 10 min. laten draaien tot de lekken dicht
zijn.
 Indien nodig bijvullen met koelvloeistof.

Product specificaties

Verpakking
PN 45695 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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