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Motorbike Καθαριστικό ψυγείου
Περιγραφή
Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων
ψύξης. Επικαθήσεις στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης
δημιουργούν εμπόδια στην εναλλαγή θερμότητας, βουλώνουν τις βαλβίδες του θερμοστάτη και τους μηχανισμούς ρύθμισης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να λειτουργεί αντιοικονομικά, με μεγάλες φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ζημιών. Απομακρύνει επικαθήσεις που περιέχουν
λάδια και άλατα ασβεστίου, φροντίζει για τέλεια θερμοκρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη λειτουργία. Δεν
περιέχει ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα.

ιδιότητες
- διασπορά λάσπης
- αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα
- συμβατό με αντιψυκτικά
- χημικός μετασχηματισμός ασβεστίου
- εξουδετερώνει οξέα
- ουδέτερο σε επαφή με λάστιχα και πλαστικά

Το προϊόν περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

τεχνικά χαρακτηριστικά
σχήμα

flüssig / liquid

Χρώμα / όψη

hellgelb / light yellow

κατηγορία κινδύνων κατά
VbF

keine / none

τιμή pH

~8,7

υδατοδιαλυτότητα

löslich / soluble

οσμή

charakteristisch /
characteristic

πυκνότητα στους 20°C

1,029 g/cm³

Πεδίο χρήσης
Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψύξης. Συμβατό με
όλα τα συνηθισμένα πρόσθετα ψυκτικών υγρών και
αντιπαγωτικά.

Εφαρμογή
Η LIQUI MOLY προτείνει την προσθήκη καθαριστικού
ψυγείου Motorbike για συγκεκριμένα προβλήματα ή
πριν από την αλλαγή του ψυκτικού υγρού στο νερό
ψύξης. Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, αφήστε τον
ζεστό κινητήρα να λειτουργήσει 10-30 λεπτά. Αδειάστε
το καθαριστικό, ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης με νερό.
Γεμίστε το σύστημα ψύξης σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για
5 λίτρα ψυκτικού υγρού.

υπόδειξη
Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

