
bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Loại bỏ cặn, rỉ sét, cặn và các cặn bẩn khác
• Ngăn quá nhiệt
• Ngăn chặn sự tích tụ của axit và chất gây ô nhiễm

• Không chứa axit và không độc
• Không gây hại cho ống cao su, các bộ phận kim loại và 

miếng đệm
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DensityTỉ trọng g/cm3g/cm3 1,0

Độ PHPH-value: 9,5 - 10,5

Colour:Màu sắc: Trung tính / hơi nâu

MùiOdour: : Trung tính

RADIATOR FLUSH
Loại bỏ bùn, rỉ sét, cặn và các cặn

bẩn khác

Sự miêu tả
Radiator Flush được phát triển để làm sạch hiệu quả toàn bộ 
hệ thống làm mát và cải thiện sự truyền nhiệt từ động cơ đến 
hệ thống làm mát.

Cách sử dụng?
Thích hợp cho tất cả các bộ tản nhiệt bằng nhôm, nhựa và 
thép của hệ thống làm mát trong động cơ xăng, diesel và 
LPG. Tương thích với nước, chất lỏng làm mát và chất 
chống đóng băng thông thường.

Lắc kỹ trước khi sử dụng. Cho lượng chứa của một chai 
vào bộ tản nhiệt, lái xe khoảng 30 phút và xả hệ thống làm 
mát. Xả bằng nước và đổ đầy hệ thống bằng dung dịch làm 
nước làm mát. Cẩn thận khi mở hoặc tháo hệ thống tản 
nhiệt / làm mát: chất làm mát nóng hoặc hơi nước có thể 
thoát ra khỏi hệ thống.

Liều lượng
Một chai 1 lít là đủ cho hệ thống làm mát với thể tích lên đến 
48 lít.

Đặc tính kỹ thuật 

Radiator Flush




