
Radiator Flush 

Cleaners, Refinishing Products and Polishes 

Eriti tõhusate kemikaalide segu jahutussüsteemist oksüdeerumise ja korrosiooni eemaldamiseks. 

Omadused Eelised

• Sobib kasutamiseks kõikides jahutussüsteemides •  Aega säästev
•  Kiiretoimeline •  Parandab jahutussüsteemi efektiivsust
•  Sisaldab võimsaid lisaaineid •  Madalate kontsentratsioonide puhul biolagunev
•  Puhastab kogu jahutussüsteemi ühe korraga •  Vähendab ülekuumenemisriski

Kasutusjuhend

1. Sea kütteseade juhtimiskontroll „Hot“ peale
Tee kindlaks, et radiaatori äravoolukork on vaba, kui ühtegi äravoolukorki pole 
paigaldatud, tagades, et alumine voolikuklemm on kasutuskõlblik. 
Pange mootor tööle ja laske nii kaua käia, kuni saavutate normaalse töötemperatuuri, siis lülitage
mootor välja. 
Reguleeri jahutusvedeliku tase sellisele tasemele, et mahutada 250ml toodet, nii väldite
ülevoolamisest tekkivat tühjakslaadimist. 
Lisa toode läbi vee täiteava korgi. 
Taaskäivita mootor ja lase 10-15 minutit töötada. 
Lülitage mootor välja, eemaldage äravoolukork või alumine voolik, vältides seejuures
kokkupuudet kuuma jahutusvedelikuga, valage kogu jahutusvedelik koheselt sobivasse anumasse. 

Toote Nº: 84667  Radiator Flush 
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või
kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma
või vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, 
edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) 
Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub
nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele
litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil
muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. 
Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent
ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega
selle alusel tehtu ees Käesoleva andmetelehe kasutajad
peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete
teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või
puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või
selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest
(sealhulgas

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tehniline teave

Toote number 84667 
Värvus Roosa

Konsistents Madala viskoosusega vedelik

Maht 250ml pudel

Tihedus 1.15g/cm3

Vees lahustuvus Lahustuv

pH 2.0 

VOC 0 

Toolilõivu kood 3402 1900 

SDS YES 

Säilivusaeg 18 kuud
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