
Zastosowanie 

Leak Sealer F4 Express 400ml 
62450 

• Szybko wyszukuje i uszczelnia niedostępne,
mikroskopijne wycieki w obrębie instalacji
• Szybki i wygodny - dozowanie w 30 sekund - nie ma
potrzeby opróżniania instalacji
• Bezpieczny w użyciu - nie powoduje zatorów w
przewodach ani wrażliwych elementach kotła, takich jak
pompy, zawory odpowietrzające i wymienniki ciepła
• Nietoksyczny, przyjazny dla środowiska preparat,
propelent w postaci sprężonego powietrza i puszka w
100% nadająca się do recyklingu
• Oszczędza czas i pieniądze potrzebne w przypadku
opróżniania i napraw.
• Dodawanie przez grzejnik, pętlę napełniania lub TF1
System Filter - wszystkie adaptery znajdują się w
komplecie 

Leak Sealer F4 Express to wewnętrzny uszczelniacz przecieków przewidziany do stosowania w całej instalacji centralnego
ogrzewania w celu uszczelnienia małych, niedostępnych wycieków i sączeń, które mogą powodować spadek ciśnienia i awarię
kotła. Po rozproszeniu się w instalacji środek ten znajduje obszar wnikania tlenu i tworzy polimer, który uszczelnia miejsce
przecieku. Zapewnia efekt w ciągu 1-24 godzin po zastosowaniu, przy czym zostało dowiedzione, że obok wyjątkowej
skuteczności uszczelniania, ta wiodąca na rynku substancja chemiczna do uzdatniania wody zapobiega blokowaniu lub
ograniczeniom przepływu w obrębie kotła lub wrażliwych elementów instalacji, takich jak pompy i elementy zabezpieczające.
Wyciek można szybko i skutecznie uszczelnić, bez konieczności całkowitego opróżniania instalacji. Zestaw Leak Sealer F4 Express
wykorzystuje technologię Barrier Pressure Pack i propelent w postaci sprężonego powietrza do wypychania produktu, dzięki
czemu cały zestaw jest niepalny. Propelent (sprężone powietrze) nie miesza się z aktywnym czynnikiem, więc nie ma ryzyka
przedostania się powietrza do instalacji, co mogłoby przyspieszyć ryzyko korozji w przyszłości. 

Pojedyncza dawka preparatu Leak Sealer F4 Express jest wystarczająca dla dużych domów w celu konserwacji i ochrony instalacji
grzewczych o pojemności 130 litrów, z maks. 16 grzejnikami lub 250 m² ogrzewania podłogowego, przy czym preparat może być
podawany bezpośrednio przez odpowietrznik grzejnika, przez wąż do napełniania instalacji lub przez TF1 Filter za pomocą
odpowiedniego adaptera dostarczanego w komplecie z tym preparatem. Podanie Fernox Express do instalacji zajmuje mniej niż
30 sekund, bez konieczności opróżniania układu, pozwalając oszczędzać czas pracy na instalacji. W przypadku podawania przez
TF1 Filter, przed zastosowaniem tego preparatu filtr powinien zostać opróżniony z wszelkich zgromadzonych w nim
zanieczyszczeń. W podgrzewaczach pośrednich z pojedynczym zasilaniem w wodę, np. „Primatic” lub podobnych, należy
stosować środki chemiczne do wody pitnej. 
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Pakowanie, przechowywanie i bezpieczeństwo 

Specyfikacje 

Pojedyńczy produkt Opakowanie zbiorcze 

Fernox Leak Sealer F4 Express jest dostępny w 400 ml pojemnikach ciśnieniowych z uniwersalnym zestawem aplikatorów. Fernox
Leak Sealer F4 Express jest sklasyfikowany jako nieszkodliwy, ale, tak jak w przypadku wszystkich chemikaliów, należy go
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie mieszać z innymi chemikaliami. Nie połykać. W przypadku kontaktu z
oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. 

Kolor: biały Postać fizyczna: lepka ciecz Zapach: nikły pH: 5,0 - 7,0 c.w.: 1,0 przy 20°C 

5014551624504 Kod kreskowy EAN 050145510019168 Kod kreskowy OCU
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