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FDV-Dokumentasjon
MIRACLE SEAL

MIRACLE SEAL – tetting uten tilstopping
Tetter øyeblikkelig lekkasjer og gir en permanent løsning
så lenge den forblir i systemet. Den inneholder
smøremidler samt anti-rust tilsetningsstoffer og kan
brukes for tetting av lekkasjer hjemme eller innenfor bil
industri. Tetter radiatorer, kjølesystemer,
varmesystemer, gulvvarmesystemer, solcellepanel
systemer, motorblokker og pakninger.

TEKNISKE DATA
Miracle Seal
Basis
Fysisk tilstand
Farge
Nøytral PH
Brannsikker

: Vann
: Granulær væske med høy viskositet
: Oransjebrun

INSTRUKSJON VED KJØLEANLEGG
Skyll først ut det gamle kjølesystemet. Åpne varmeventilen
(varmen slått på). La motoren gå seg varm. Rist flasken
med Miracle Seal godt og hell den inn i systemet. La
motoren gå i minst 5 minutter. Etterfyll deretter med
kjølevæske når motoren er blitt avkjølt.

All informasjon, inkludert illustrasjoner er ment å være korrekte. Brukeren skal
selv uansett vurdere om produktet er tilfredsstillende for bruk på sin applikasjon.
CT1 Norge AS gir ingen fulle garantier for nøyaktig produktbeskrivelse og frasier
seg ett hvert ansvar i forbindelse med bruken av produktet. CT1 Norge AS sine
forpliktelser er kun knyttet til de standard betingelser som gjelder i forbindelse
med salg - og levering av produktet. CT1 Norge AS vil ikke påta seg eller være
ansvarlig for skader eller ulykker som skjer indirekte eller som en konsekvens av
salg, bruk eller misbruk av dette produktet.

Miracle Seal er en vannbasert suspensjon av ikketilstoppende partikler, antikorrosjons- og smørende
tilsetningsstoffer. Miracle Seal er utviklet for bruk ved raske
nødreparasjoner av lekkasjer i radiatorer og kjølesystemer.
Ved mindre lekkasjer kan reparasjonen være permanent.
De myke partiklene tilstopper ikke radiatoren og forstyrrer
ikke funksjonene til de mekaniske delene i kjølesystemet.
Miracle Seal kan brukes i alle typer radiatorer, og er
kompatibel med alle typer vannbaserte kjølemidler.
Miracle Seal tetter lekkasjer i radiatorer (metall og plast),
små lekkasjer og hårriss i topp pakninger, motorblokker og
vannbatterier. Miracle Seal er ikke tilstoppende, inneholder
antikorrosjons- og smørende tilsetningsstoffer samt hindrer
lekkasjer og tetter. Lagres tørt og kjølig i ventilert lager.
MIRACLE SEAL FORPAKNING
Leveres i bokser uten trykk 250 ml.
12 stk bokser i hver kartong

