
LEAK SEALER F4 EXPRESS

• Rask og praktisk – doserer på 30 sekunder 
• Enkel i bruk, ingen søling
• Fylles på gjennom medfølgende radiatoradapter eller 

påfyllingssløyfe  
• Ikke-giftig, miljøvennlig formel 
• 100 % resirkulerbar beholder 
• Finner og forsegler de fleste drypp og lekkasjer 
• Sparer tid og penger på tømming og reparering  og reparering 
• Forårsaker ikke blokkering av pumper, luftventiler osv. • Forårsaker ikke blokkering av pumper, luftventiler osv. 
• Kompatibel med alle Fernox Protector-produkter• Kompatibel med alle Fernox Protector-produkter

  

Produktanvendelser
Fernox Leak Sealer F4 Express brukes til varmesystemer i private husstander til forsegling av små, vanskelig 
tilgjengelige lekkasjer.  Leak Sealer F4 Express fungerer best sirkulerende varmtvann. Når det er løst jevnt opp i 
systemets vann, er det effektivt innen 1–24 timer.  Forseglingseffektiviteten til Leak Sealer F4 Express er utviklet 
for å forhindre blokkering av sikkerhetsanordninger, pumper osv.  

Vi anbefaler å rengjøre systemer med Fernox Cleaner F5 Express og beskytte dem med Fernox Protector F1 
Express for å oppnå langtidsbeskyttelse mot korrosjon og kalkavsetninger.  

Fysiske egenskaper 
Farge: Hvit 
Skjema: Tyktflytende væske 
Lukt: Svak 
pH: 5,0–7,0 
SG: 1,0 ved 20°C

Tilsetting og dosering 
En sprayboks (265 ml) beskytter systemer med gjennomsnittlig størrelse (100 liter eller opptil ti enkle radiatorer) 
og kan fylles på i en radiator- eller påfyllingssløyfe. Fernox Leak Sealer F4 Express kan helles rett i radiatorens 
lufteventil eller i en systempåfyllingssløyfe med adapteren som medfølger produktet. Hele prosessen tar under 
to minutter. 

I enkeltmatede, indirekte sylindrer, f.eks. "Primatic" eller lignende, må drikkevannskjemikaler brukes.  

Emballering, håndtering og oppbevaring 

Fernox Leak Sealer F4 Express leveres i 265 ml spraybokser med universalapplikatorsett. 

Fernox Leak Sealer F4 Express er klassifisert som ikke-farlig, men skal, som alle kjemikalier: Oppbevares 
utilgjengelig for barn. Ikke blandes med andre kjemikalier. Ikke svelges. Får man stoffet i øynene, skyll straks 
grundig med store mengder vann.  
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