Orion 202

Lekkasjetetter
kjølesystem

• Orion 202 tetter lekkasjer i kjøleanlegg permanent
• Orion 202 kan benyttes mens kjøleanlegget er i drift. Ingen
demontering eller bytte av komponenter behøves.
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• Tetter lekkasjer i pakninger, vannpumper, koblinger,
radiatorer, slanger etc.

Orion 202

Lekkasjetetter
kjølesystem

Bruksanvisning:

Tilsett en flaske (300 ml) til et
gjennomsnittlige stort personbilkjølesystemet eller for større systemer i et forhold på 1:30. Sørg for at
kjølevæsken er varm slik at termostaten åpner seg og tillater sirkulasjon i hele kjølesystemet. Orion 202
bør helles direkte inn i radiatoren.
Der det ikke er mulig, bør tilstrekkelig kjølevæske tømmes for å tillate
Orion 202 å komme direkte i kjølesystemet og ikke forbli i, for eksempel, ekspansjonstanken. Sørg for at
kjølevæskenivået er fullt. Rist flasken
godt før bruk. Ved større lekkasjer
kan dosen økes. Orion 202 bør holde
romtemperatur før påføring.
NB! Ved mistanke om avleiringer i
kjøleanlegget bør det flushes med
Orion 245 først. Kjølevæsken kan
være svært varm. Ta forholdsregler
for å unngå skader.
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Orion 202 er utviklet for å permanent tette lekkasjer i vannkjølesystemer i alle typer kjøretøy, varmevekslere, kompressorer,
stasjonære maskiner og utstyr,
marine osv. Orion 202 kan tilsettes
mens utstyret er i drift slik at man
unngår kostbar nedetid. Orion 202
tetter radiatorer, slanger som lekker, piplende pakninger, sprekker
i motorblokker og utette vannpumper.
Orion 202 kan trygt brukes på alle
resirkulerende vannkjølesystemer.
Den spesielle formelen holder de
aktive ingredienser finfordelte, uten
å klumpe seg, og klar til å tette
lekkasjer på et øyeblikk.
Da Orion 202 vil permanent tette
lekkasjer, er det ikke nødvendig å
skifte ut deler eller pakninger på
grunn av mindre lekkasjer. Orion
202 bidrar også til å hindre
korrosjon og smører vannpumper.
Orion 202 er meget økonomisk.
En dose vil vare på ubestemt tid.
Selv om kjølesystemet tømmes og
fylles på nytt, vil Orion 202s virkning være intakt og fortsatt tette
foregående lekkasjer.

