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DODATEK DO UKŁADU CHŁODZENIA
COOLING SYSTEM TREATMENT
Smar do pomp wodnych ma podwójne działanie. Smaruje pomp wodn zapewniaj c jej długotrwał
ochron i bezawaryjne działanie bez denerwuj cych pisków, jak równie zabezpiecza układ chłodzenia
przed korozj .
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
Pompy wodne samochodów osobowych i ci arówek s na ogół nap dzane poprzez pasek z wiatraka, i
pompuj wod o temperaturze 93°C – godzina po godzinie, dzie po dniu, a w ko cu pojawiaj si piski.
S one objawem złego smarowania, i je li si temu nie zaradzi, pompa wodna przestanie spełnia swoj
funkcj . Rozwi zaniem jest dodanie do płynu chłodz cego zawarto ci pojemnika RAD LUBE . Szybko
si on miesza, przenika w zagro one miejsca i w ci gu kilku minut rozwi zuje problem.
DLACZEGO WA NE JEST ZAPOBIEGANIE KOROZJI W UKŁADZIE CHŁODZENIA?
Cz steczki rdzy stanowi 90% zanieczyszcze chłodnicy. Pozostałe 10% to głównie osady wapienne,
wygotowane z wody. Je li dopu ci si do osadzenia tej rdzy i kamienia kotłowego, blokuj one rdze
chłodnicy, zmniejszaj c skuteczno chłodzenia, co prowadzi do przegrzania silnika, powoduj cego:
- Rozcie czenie oleju silnikowego, zmniejszaj ce skuteczno smarowania i powoduj ce zwi kszone
zu ywanie si silnika.
- Tworzenie si miejscowych gor cych miejsc, które mog prowadzi do p kni cia bloku.
- Złe ogrzewanie.
- Samozapłon po wył czeniu silnika.
Dlatego nale y stosowa Smar do pomp wodnych z dwóch powodów: do smarowania i przedłu enia
trwało ci pompy wodnej oraz w celu zapobie enia szkodliwej dla silnika korozji w układzie chłodzenia.
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
Smar do pomp wodnych jest skutecznym, rozpuszczalnym w wodzie płynem, zawieraj cym smary do
gumy i do metalu oraz dodatek skutecznie powstrzymuj cy korozj . Sposób u ycia polega na dodaniu do
układu chłodzenia 450 ml Smaru do pomp wodnych. Smar do pomp wodnych miesza si ze wszystkimi
płynami zapobiegaj cymi zamarzaniu oraz z mieszankami “przeciw gotowaniu”.
ZASTOSOWANIE
Najlepszym momentem na rozpocz cie stosowania Smaru do pomp wodnych jest czas, kiedy pojazd jest
nowy. W ten sposób mo esz zapobiec problemom i w pełni spo ytkowa swoje pieni dze.
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KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
- Produkt wielosezonowy, dla wszystkich krajów.
- Powstrzymuje zarówno piski pompy jak i korozj .
- Współpracuje ze wszystkimi mieszankami zapobiegaj cymi zamarzaniu oraz gotowaniu.
- Łatwy u u yciu, po prostu dolewa si go do płynu chłodz cego.
- Pełnych wymiarów pojemnik do samochodów osobowych, ci arówek, autobusów, traktorów itd.
- Zapobiega wewn trznej korozji chłodnic.
- Zalecany w przypadku dłu szego gara owania lub rzadkiego u ywania samochodu.
- Smaruje uszczelki pompy wodnej i wszystkie poruszaj ce si elementy pompy.
- Płynny, natychmiast si miesza.
OPAKOWANIA:
Nr katalogowy 709 – 12 x 450 ml
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