”The Liquid Cork” Radiator Sealant

SMÖRJTEKNIK

101
Kylartätning
Den Flytande Korken
För den som väljer Omega är inget
omöjligt...
- 101:an, ett riktigt bra exempel
• Tätar permanent läckor på kylare, kylslang, kylarrör, vattenpump & godssprickor...
• Smörjer vattenpump - bränslereduktion
• Stoppar rost och håller kylsystem i funktion
• Tätar alla material tillförlitligt - koppar, stål, järn,
gummi, plast, aluminium etc
• Skyddar metall och dess legeringar, förenlig med
alla normala frysskyddsblandningar
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Omega 101 ”The liquid cork” radiator sealant, Att Omega har ett av världens starkaste
produktprogram är nog knappast någon överraskning. Den flytande korken är inget
undantag - utvecklad till bäst i klassen.
101:an åtgärdar snabbt, effektivt och permanent läckage i kylsystem. Oavsett om det är
fordon, marin eller industriell utrustning.

Omega 101
Är utvecklad för att smörja, rostskydda och täta läckage i kylsystem.
Kylsystem är byggda av olika material, olika ädla metaller, koppar, aluminium, järn... Och
mitt i allt en kylvätska som kan bli sur, få lågt pH värde, H+ -jon. Man har alla komponenter för ett sk. galvaniska element - grunden för korrosion - ”rost”.
Förutom rosthål kan det också läcka i sprickor av utmattning eller annan orsak.
Det är ingen slump att kylsystemet sätts igen eller läcker, det är knappast en fråga om Att det händer... utan - När det händer...
Att förebygga problemet är lätt, Omega 906 är en bra och mycket enkel åtgärd, dessutom
- fantastiskt lönsamt.
Men har man läckage-problem är 101:an perfekt. Den tätar snabbt alla material som
järn, stål, aluminium, plast, gummi. Den är också inert mot dessa material och ingående
legeringsmetaller.
Hålen kan vara ordentligt stora och läckorna tätas alltid permanent. Om kylvattnet byts
förblir tätningen lika stark. Skulle det mot all förmodan läcka igen - skicka i en ny dos.
101:an löser sig automatiskt och sprids som en jämn beläggning på väggarna, slangarna,
packningar etc. Den stoppar också all nybildning av korrosion och dessutom föryngras
gummit i kontaktzonen.
Ingen annan packar in så många fördelar som Omega. 101:an håller naturligtvis måttet.
Bl.a smörjs vattenpumpen och andra rörliga delar i kylsystemet - effektivt.
Ytterligare en ekonomisk fördel på toppen av den redan enkla och mycket lönsamma
reparationen ...helt på köpet - givetvis.

FAKTA
Omega 101 Kylartätning som tillsätts direkt i det varma cirkulerande systemet. Doseringen
enl. nedan är normalvärde som vid behov kan överskridas. 101:an är kompatibelt med alla
normala antifrys vätskor.
Omega 101 läckagetätning till kylare används med fördel till
• fordons kylsystem • marina kylsystem • industriella kylsystem
• kompressor kylsystem • fjärrvärme system • godssprickor i motorer etc
Användning :
• att produktens förpackning skall skakas om - mycket ordentligt - innan användningen så
pass att innehållet blandar sig väl
• för bästa resultat kan kylsystemets vatten bytas och systemet spolas ur, alltid 		
om man kan antyda att kylvattnet verkar vara solkigt
• att inga filter finns i systemet och att alla kranar och värmepaket är öppna
• se till att systemet urluftas

DATA

Blandningsförhållande
Vid inblandning
Lagring
Förpackning
Övrigt

1:30, (ca 3,5%)
Se till att produkten är 15-25ºC vid inblandningen
Ej under -15ºC
300 ml 1 L 60 L 205 L 1000 L

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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