
RADIATOR LEAK PROTECTOR
phù hợp với tất cả bộ tản nhiệt bằng nhôm, nhựa và các phớt

bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Bịt kín lâu dài, đáng tin cậy và ngăn ngừa các vết nứt và

rò rỉ lông trong bộ tản nhiệt, máy bơm nước, đầu xi lanh
và khối động cơ

• Hạn chế nhu cầu sửa chữa tốn kém

• Bảo vệ toàn bộ hệ thống làm mát chống rỉ sét và ăn mòn

• Bôi trơn máy bơm nước
• Không chứa axit và không độc

• Không gây hại cho ống cao su, các bộ phận kim loại và
miếng đệm

Tất cả dữ liệu hiệu suất trên Bảng thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất Phiên bản 01-01-2015 
Rymax B.V.    +31 (0) 316 740 856    info@rymax-lubricants.com    www.rymax-lubricants.com

Radiator Leak Protector

Tỉ trọng g/cm3 1.020

Độ pH 6.0-8.0

Màu sắc Hơi nâu

Mùi Trung tính

Sự miêu tả
Rymax Radiator Leak Protector bịt kín vĩnh viễn, đáng tin cậy , 
ngăn ngừa các vết nứt và rò rỉ nhỏ trong vòng vài giây ở bộ tản 
nhiệt, máy bơm nước, miếng đệm đầu xi lanh và khối động cơ. 
Sản phảm giúp bôi trơn máy bơm và bảo vệ toàn bộ hệ thống 
làm mát chống gỉ và ăn mòn. Phụ gia có thể được sử dụng 
trong tất cả các bộ tản nhiệt bằng nhôm, nhựa và thép của hệ 
thống làm mát trong động cơ xăng, diesel và LPG. Bộ bảo vệ 
này tương thích với nước, chất lỏng làm mát và chống đóng 
băng thông thường.

Cách sử dụng ?
Điều quan trọng là phải lắc lon trước khi sử dụng. Đổ dung dịch 
vào hệ thống làm mát với hệ thống sưởi được bật và động cơ 
chạy ấm (không nóng). Để động cơ hoạt động trong khoảng 10 
phút hoặc lái xe một quãng đường ngắn. 

Lưu ý: Cẩn thận khi mở hệ thống tản nhiệt / làm mát: nước làm 
mát nóng hoặc hơi nước có thể thoát ra khỏi hệ thống. Hệ 
thống làm mát bị bẩn trước tiên cần được làm sạch. 

Liều lượng
Một chai là đủ cho hệ thống làm mát với thể tích lên đến 12 lít.

Đặc tính kỹ thuật




