
 

V.001 

 

 

CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4  
 

 Zárt rendszerek nyomásesésének csökkentésére ideális 

 Eltömíti a csepegéseket és a kis hozzáférhetetlen szivárgásokat 

 Időt és pénzt takarít meg a leeresztésnél és javításnál 

 A szivattyúk, légtelenítő szelepek stb. nem dugulnak el tőle 

 A központi fűtési rendszerekben szokásosan alkalmazott összes 
fémhez és anyaghoz használható 

 

  

Alkalmazások 
 

Fernox Leak Sealer F4 házi fűtési rendszerekben előforduló kicsi, hozzáférhetetlen szivárgások eltömítésére 
használatos. A Leak Sealer F4 legjobban meleg/forró keringő vízben, egyenletes eloszlatást követően általában 1 - 24 
órán belül fejti ki hatását.  A Leak Sealer F4 tömítési hatékonysága szándékosan korlátozott, nehogy eltömítse a 
biztonsági felszereléseket, szivattyúkat és hasonlókat is. 
 
A tartós korrózióvédelem érdekében a rendszert Fernox Protector F1-gyel is kezelni kell és tisztítani Fernox Cleaner F3. 

 
Fizikai tulajdonságok 
 

Fernox Leak Sealer F4 egy polimer emulzió. 
 
Szín: Piszkosfehér 
Szag: Gyenge 
Megjelenés: Folyadék 
pH (konc.): 5.0 – 7.0 
pH (oldat): 7.85 
Sűrűség: 1,0 a 20°C-on 
 

Használat és adagolás 
 

Adjon 500ml Fernox Leak Sealer F4-et a keringetett vízmennyiség minden 100 literéhez (mintegy 10 radiátoros): 
 
1. Ürítse le majdnem teljesen a központi fűtés tágulási tartályát, majd öntse be a Leak Sealer F4-et. 
2. Eresszen le 5-10 liter vizet a leeresztő csapon, és öntse vissza ezt a tartályba, biztosítva azt, hogy Leak Sealer F4-
gyel kezelt víz ne kerüljön a rendszerből. 
3. Ismételje meg a 2. lépést amíg az összes Leak Sealer F4 beszívódik a keringető rendszerbe. NE HAGYJA 
egyszerűen ott a Leak Sealer F4-et a tartályban. 
4. Kapcsolja be a keringető szivattyút, és adjon rá legalább egy kis hőt az egyenletes eloszlatás elérése céljából.   
 
Egybetáplálású indirekt, pl. "Primatic" vagy hasonló, rendszerű tartályoknál ivóvízhez használható vegyszereket kell 
alkalmazni. 

 
Csomagolás, kezelés és tárolás 
 

A Leak Sealer F4 is 500 ml-es kannákban kapható.  
 
A Fernox Leak Sealer F4 nem-veszélyes anyagnak minősül, de mint minden vegyszernél gyermekek elől elzárva 
tartandó! Bőrre vagy szembe jutás esetén öblítse le vízzel.  
 
A Fernox Leak Sealer F4 összefér az összes többi Fernox termékkel.  

 


