PRO-TEC Ilmastointijärjestelmän paikkausaine

A/C Leak Stop for
Vehicle A/C Systems
Tuoteominaisuudet

Miksi käyttää A/C LEAK STOP?
Usein vuodot ilmastointijärjestelmässä johtuvat kuluneista ja säröillä olevista letkuista ja hauraista O-renkaista. Nämä
vuodot on haitallisia ympäristölle ja aiheuttavat aina kalliita korjaustöitä. Ilmastointijärjestelmän paikkausaine tiivistää
tehokkaasti järjestelmään syntyneet vuodot ja näin vältytään aikaa vieviltä ja kalliilta korjauksilta.
MITEN SE TOIMII?
Paikkausaine paikallistaa vuodon, paikkaa vuodon ilman reaktiota kosteuden tai hapen kanssa.
Paikkausaine paikkaa pysyvästi vuodot joiden enimmäismitat on n. 0.5mm.
Hyödyt
• Paikkaa pysyvästi vuodot ajoneuvon ilmastointijärjestelmän metalli-ja kumiosissa.
• Yhteensopiva yleisimpien jäähdytyskaasujen kanssa.
• Näkyy UV-valossa.
• Vähentää merkittävästi kompressorin melua.
• Polymeri vapaa.
• Soveltuu ennaltaehkäisevään käyttöön.
• Ei aiheuta tukoksia järjestelmän kompressorissa.
• Vaaraton kaikille ilmastointijärjestelmän osille.
Voidaan lisätä auton ilmastointijärjestelmään tyhjiössä tai korkeapainenipan kautta 5,5 bar (80psi).
Käyttökohde:
Autojen ilmastointijärjestelmät

Käyttö:

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

Viitataan kylmäainelainsäädäntöön !
Varmista ennen paikkausaineen käyttöä (valinnainen)
1. Etsi ajoneuvon ilmastointijärjestelmän matalapaineportti ja kierrä pölykuppi pois.
2. Kytke tyhjiöpumppu ja säädä järjestelmän tyhjiöinti 5 minuuttiin, tällä päästään tyhjiö arvoon -1 bar.
3. Kytke tyhjiöpumppu pois päältä ja tarkistaa mittarista, että tämä arvo -1 bar säilyy vähintään 4 minuuttia.
4. Jos se ei ole mahdollista säilyttää -1 bar. arvoa, vuoto ilmastointijärjestelmässä on liian iso paikkausaineen korjattavaksi.

OHJEET:
1. Käynnistä laite. Kompressorin ja yksikön on toimittava täydellä teholla.
2. Aukaise ruiskun korkki ja liitä adapteri ruiskuun.
3. Jos käytät joustavaa adapteria (Part.-No. P6082), syrjäytä ilma
läpinäkyvästä letkusta ennen kun liität järjestelmään.
4. Autoihin joissa ei ole matalapaineporttia on tarpeen käyttää erityistä
adapteria Part.-No. P6083 (ei mukana).
5. Liitä adapteri huoltonippaan ja ruiskuta koko ruiskun sisältö järjestelmään.
6. Irroita adapteri järjestelmästä.
7. Toista käsittely tarvittaessa.
8. Käytä ilmastointijärjestelmää tässä tilassa vähintään 30 minuuttia.

Riittoisuus:
30 ml per käsittely
Reaktioaika
Vaikuttaa käytön aikana

Pakkauskoko
Art.-No

30 ml
P6080

Adapterit
Adapter „flexible“

Art.-No. P6082

Adapteri yhteen käsittelyyn

Art.-No. P6081

Special-Adapter LP-HP

Art.-No. P6083

