
Fernox Leak Sealer F4

•  Ideální ke snížení ztráty tlaku v uzavřených systémech
• Utěsní většinu malých úniků kapaliny, tj. 2 až 5 l 

za 24 hodin při přetlaku v systému 2 bary
•  Šetří čas a peníze jinak nutné na vypuštění systému 

a opravu
•  Nepůsobí ucpání čerpadel ani odvzdušňovacích ventilů
•  Kompatibilní (slučitelný) se všemi kovy a materiály, 

včetně hliníku

Použití výrobku
Přípravek Fernox Leak Sealer F4 se používá k utěsnění malých úniků teplonosné kapaliny v otop-
ném systému. Přípravek Fernox Leak Sealer F4 nejlépe působí v teplé nebo horké teplonosné 
kapalině a po rovnoměrném rozptýlení do 24 hodin. Účinnost přípravku Fernox Leak Sealer F4 
byla úmyslně omezena, aby se zabránilo poškození bezpečnostních zařízení, čerpadel atd.

Pro dlouhodobější ochranu proti korozi je systém rovněž nutné ošetřit přípravkem Fernox 
Protector F1.

Fyzikální vlastnosti
Přípravek Fernox Leak Sealer F4 je polymerovou emulzí.

Barva:   bělavá
Zápach:   slabý
Forma:   kapalný
pH (konc.):   Přibližně 6
pH (roztok):   7,85
Hustota:   1,0 při 20 °C

Používání a dávkování
Jedno balení vystačí na otopný systém o objemu 80 až 100 l, tedy až 10 radiátorů. U otevřených 
systémů se přípravek přidává do otevřené expanzní nádoby. U uzavřených systémů se přidá buď 
přes plnicí ventil nebo pomocí Fernox Injectoru přímo do radiátoru.
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Balení, nakládání a uchovávání

Přípravek Leak Sealer F4 je dodáván v 500 ml nádobách.

•  Přípravek Fernox Leak Sealer F4 není klasi kován jako nebezpečný, ale jako u všech 
chemikálií, postupujte opatrně. 

•  Nemíchejte s jinými přípravky.
•  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
•  V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží opláchněte vodou.

Přípravek Fernox Leak Sealer F4 je kompatibilní se všemi přípravky Fernox.
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