
Radiator Oil Emulsifier

Innovatiivne segu tõhusatest kemikaalidest, 
mis võimaldab emulgeerunud õli
eemaldamist igat tüüpi jahutussüsteemidest

Toote Nº: 84666 Radiator Oil Emulsifier 250ml 

Omadused Eelised
• Sobib kõikidele jahutussüsteemidele • Säästab aega
• Kiiretoimeline • Parandab jahutussüsteemi efektiivsust
• Sisaldab võimsaid lisandeid • Hävitab kõik emulgeeritud õlid
• Puhastab kogu jahutussüsteemi • Vähendab ülekuumenemise ohtu

Kasutusjuhend
1. Seadke kütteseadme juhtnupud

asendisse "Kuum”
2. Veenduge, et radiaatori tühjenduskork

oleks vaba, kui tühjenduskorki pole 
paigaldatud, tagades, et alumine
voolikuklamber on hooldatav.

3. Käivitage mootor ja laske sellel töötada, 
kuni saavutatakse normaalne
töötemperatuur, seejärel lülitage mootor
välja.

4. Reguleerige jahutusvedeliku taset nii, et 
see mahutaks 250 ml toodet, vältides
väljavoolu ülevoolu kaudu.

5. Lisage toode läbi vee täiteava
6. Taaskäivitage mootor ja laske viis minutit

töötada
7. Lülitage mootor välja, eemaldage

tühjenduskork või alumine voolik, vältides
kokkupuudet kuuma jahutusvedelikuga, 
mis tühjendab kogu jahutusvedeliku kohe
sobivasse anumasse.

Vihjed & Nõuanded - alati, kui töökojas peatihendit
vahetatakse, on hea tava jahutussüsteemi ja
määrdesüsteemi loputada. Mootori loputus
määrdesüsteemis ning õliemulgaatori ja radiaatori loputus
jahutussüsteemis.
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Suurematele jahutussüsteemidele
(100L või enam)

1. 250 ml pudel õliemulgaatorit kogub oma kaalu vees 
ja õlis. Kasutatavate pudelite arv sõltub
jahutussüsteemi võimsusest ja õli kogusest
süsteemis. Soojendage mootor temperatuurini, 
lisage 2 pudelit, laske 5 minutit töötada ja lülitage
välja.

2. Kontrollige (hoolsalt), kas radiaatori sisu on 
läbipaistmatu/piimjas, kui 10 sekundi jooksul ilmub
pinnale õli, on vajalik uus töötlemine.

3. Korrake protsessi, lisades jahutussüsteemi veel ühe
või kaks pudelit või tühjendage süsteem ja lisage 2 
pudelit, seejärel korrake. See samm võib sõltuda
äravoolukraani asukohast ja protsessi
ohutusaspektist.

4. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame
jahutussüsteemi töödelda 2 pudeliga ja läbi
loputada ning korrata protsessi veel 2 pudeliga.



Radiator Oil Emulsifier
Tehniline teave

Seotud
tooted:

Turusegmendid
Peamine Teisane

Tervise- ja ohutusteave – vaata ohutuskaarti

Selleks, et pakkuda teile meie toodete kasutamisel kõige sobivamaid isikukaitsevahendeid, soovitab KENT teil enne kasutamist järgida toote
pakendil olevaid juhiseid. Juhised on teie kaitseks ja KENT pakub laia valikut isikukaitsevahendeid, nagu riided, prillid, kaitseprillid, näokaitsed ja 
hingamisaparaadid, mis vastavad uusimatele Euroopa õigusaktidele. Kui vajate täiendavat nõu, helistage meie tasuta telefoninumbril ja aitame teid
hea meelega. Telefon: 0800 136925

Radiator Flush 84667

DS156

Toote nr: 84666
Värvus: Õlevärviline
Sisaldus:  Madala viskoossusega vedelik
Tihedus: 0.82g/cm3
Vees segunevus: Segunev

VOC: 764g/l

Ohtuskaart: Olemas

Säilivusaeg: 18 kuud

Müügiühik: tk

Tollilõivu kood: 34029090 

Maht: 250ml pudel

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

Lisandid
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