
 

 
LEAK SEALER F4 EXPRESS  
 
• Gyors és kényelmes – 30 másodperces adagok 
• Egyszerűen használható bármiféle felfordulás nélkül 
• Beadagolás a radiátor adapteren vagy a mellékelt 

töltőhurkon keresztül 
• Nem mérgező, környezetbarát készítmény 
• 100 %-ban újrahasznosítható palack 
• Minden szivárgást és rést megtalál és tömít 
• Időt és pénzt takarít meg a leürítésnél és a javításnál vításnál 
• Nem tömíti el a szivattyúkat, légszelepeket stb. • Nem tömíti el a szivattyúkat, légszelepeket stb. 
• Kompatibilis minden Fernox Protector-ral • Kompatibilis minden Fernox Protector-ral 

  

 

A termék használata 
 

A Fernox Leak Sealer F4 Express szivárgás tömítő a családi fűtési rendszerekben a kisebb el nem érhető 
szivárgások tömítésére szolgál. A Leak Sealer F4 Express szivárgástömítő a legjobban meleg/forró keringő 
vízben működik. Ha egyenletesen van kiszórva a rendszer vizébe, 1 – 24 órán át hatásos. A Leak Sealer F4 
Express tömítési hatékonysága úgy van kialakítva, hogy ne tömítse el a biztonsági eszközöket, a szivattyúkat 
stb. 
 
A korrózió és a vízkő elleni hosszú távú védelem céljából ajánljuk a rendszerek tisztítását Fernox Cleaner F5 
Express-szel és az inhibitoros kezelést Fernox Protector F1 Express-szel. 
 
Fizikai jellemzők 
 

Szín: Fehér 
Halmazállapot: Viszkózus folyadék 
Szag: Enyhe 
PH: 5,0 – 7,0 
SG: 1,0 @ 20°C 
 

 
Alkalmazás és adagolás 
 

Egy aeroszol palack (265 ml) véd egy átlagos méretű rendszert (100 liter vagy legfeljebb tíz szimpla radiátor), 
és a radiátoron vagy a töltőhurkon keresztül beadagolható. A Fernox Leak Sealer F4 Express közvetlenül 
beadagolható a radiátor légszelepébe vagy a rendszer töltőhurokjába a termékhez mellékelt megfelelő speciális 
adapterrel. Az egész eljárás alig két percet vesz igénybe. 
 
Egy vezetékes indirekt hengerekben, pl „Primatic” vagy hasonló, ivóvízkezelő vegyi anyagokat kell használni. 
 
Csomagolás, kezelés és tárolás 
A Fernox Leak Sealer F4 Express 265 ml-es aeroszol palackokban kerül szállításra univerzális applikátor 
készlettel. 
A Fernox Leak Sealer F4 Express nem minősül veszélyes anyagnak, de mint minden vegyi anyag esetében: 
gyermekektől távol tartandó. Ne keverjük más vegyi anyagokkal. Fogyasztásra nem alkalmas. Ha szembe vagy 
bőrre kerül, azonnal le kell öblíteni bő vízzel. 
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