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Kroon-Oil Oil Leak Stop

Descrição

Leak Stop é um produto revolucionário para vedação de juntas porosas e com fugas. O Leak Stop é adequado para todos os tipos 
comuns de óleo e sistemas. Em 99% de todos os casos, as juntas porosas ou com fugas de todos os tipos de materiais são vedadas. 
Não contém quaisquer materiais sólidos e não altera as propriedades e o efeito lubrificante do óleo. O Leak Stop pode ser utilizado para 
adiar reparações dispendiosas ou, em muitos casos, até mesmo para evitá-las. A fórmula única do Leak Stop proporciona os seguintes 
benefícios/propriedades:

Regula os vedantes
Impede as fugas e tem também um efeito protetor
Não afeta negativamente as propriedades de lubrificação do óleo

Aplicação

Instruções de utilização:
Leak Stop é adequado para todos os tipos de sistemas de lubrificação que incluam vedantes. Este produto é ideal para utilização em 
setores como: automóvel, indústria, agricultura e transporte marítimo. Adicione uma garrafa de 250 ml ao sistema por cada 3 litros de 
volume do cárter. 

Embalagens disponíveis

36110
250 ml tin

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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