Ürün Bilgisi 09.10.12
25-01-2022

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst
Tarif
Coolant Non-Toxic -45 Burst kullanım talimatları:
Tüm sıcak ve soğuk tapaları ve drenaj çıkışlarını açın
İçme suyu sistemini tamamen boşaltın (gerekiyorsa sıkıştırılmış hava kullanarak boşaltın)
Sıcak su tankını tamamen boşaltın
Sıcak su tankı giriş borusunu ve çıkış borusunu birlikte bağlayın
Sisteme, seyreltilmemiş Coolant Non-Toxic -45 Burst ekleyin
Su pompasını açarak sisteme basınç uygulayın
Soğutucu sıvı dışarı çıkana kadar her bir tapayı tek tek açın ve daha sonra kapatın
Kabineyi ve su deposunu tamamen boşaltın ve daha sonra soğutucu sıvı ile doldurun
Soğutucu sıvı görünür hale gelene kadar pompa kolunu birkaç kez aktive edin Lütfen dikkat! İçme suyu sistemini normal
kullanıma döndürürken, sistemde hiç renkli sıvı kalmayacağı ana kadar en az yarım saat boşaltın.

Uygulama
Coolant Non-Toxic -45 Burst, mono propilen glikol içeren özel, kullanıma hazır bir sıvı soğutucudur. Bu toksik olmayan ürün, eğlence
gemileri ve tatil daireleri dahil olmak üzere içme suyu ve ısıtma sistemlerinin kışın korunmasında güvenle kullanılabilir. Aynı zamanda,
gemi motorlarında su soğutmalı soğutma sistemlerinin dondan çevre dostu bir şekilde korunmasını sağlamak için de kullanılabilir. 45°C'ye kadar çatlama koruması sağlar.

Mevcut ambalajlar

32473

32243

32242

5 L teneke kutu

208 L bidon

999 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli
tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu
tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir.
Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.
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