
 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ LEAK SEALER F4 EXPRESS  

 
•   Γρήγορο, βολικό και εύκολο στη χρήση – αδειάζει σε 30 δευτερόλεπτα   
• Προστίθεται μέσω του εξαεριστικού ενός σώματος  

•    100% ανακυκλώσιμη φιάλη 

•    Φόρμουλα μη τοξική, φιλική στο περιβάλλον συμβατό με όλα τα μέταλλα 
και υλικά  που συνήθως χρησιμοποιούνται στις κεντρικές θερμάνσεις 

•    Ψάχνει και στεγανοποιεί όλα τα σταξίματα και τις διαρροές 

•  Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα από το άδειασμα και την επισκευή  
•  Ιδανικός για την μείωση της πτώσης πίεσης σε κλειστά κυκλώματα 

•  Δεν προκαλεί φραγές στην αντλία, στους εξαεριστήρες κτλ  

•  Συμβατό με όλα τα υγρά προστασίας της Fernox 
  

 
Χρήσεις Προϊόντος  
Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox F4 Express χρησιμοποιείται σε οικιακά συστήματα κεντρικής 
θέρμανσης για στεγανοποίηση μη προσβάσιμων διαρροών. Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox F4 Express 
δουλεύει καλύτερα σε θερμό/καυτό νερό που κυκλοφορεί. Αφού διασκορπιστεί ομοιόμορφα στο νερό του 
συστήματος είναι αποτελεσματικός μέσα σε 1 - 24 ώρες.  
Για μοκρόχρονη προστασία από διάβρωση και επικάθιση αλάτων συνιστούμε τον καθαρισμό των 
συστημάτων με Καθαριστικό Fernox F5 Express και προστασία με το Fernox Protector F1 Express.  
 
Φυσικές Ιδιότητες 
Ο Στεγανοποιητής διαρροών Fernox Leak Sealer είναι ένα πολυμερές γαλάκτωμα. 
 
Χρώμα:  Άσπρο 
Οσμή: Αδύναμη 
Σχήμα: Παχύρευστο υγρό 
pH: 5 -7  
SG: 1.0 at 20°C 
 
Εφαρμογή και δοσολογία  
Ένα αεροζόλ (265ml) θα προστατεύσει ένα μεσαίου μεγέθους σύστημα (100 λίτρων ή μέχρι 10 μονών 
σωμάτων) και προστίθεται μέσω ενός σώματος. Ο Στεγανοποιητής Fernox F4 Express μπορεί να προστεθεί 
απ’ ευθείας μέσω ενός εξαεριστικού σώματος, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο ειδικό προσαρμογέα που 
παραδίδεται με το προϊόν.  Η όλη διαδικασία παίρνει λιγότερο από δύο λεπτά.  
 
Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση  
  
Ο Στεγανοποιητής Fernox F4 Express παραδίδεται σε φιάλες αεροζόλ των 265 ml με ένα γενικό κιτ 
εφαρμογής.  
Ο Στεγανοποιητής Fernox F4 Express έχει  ταξινομηθεί ως ακίνδυνος, αλλά όπως με όλα τα χημικά: 
Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.  
 
 Χρησιμοποιήστε  500 ml στεγανοποιητή διαρροών Fernox Leak Sealer για κάθε  80-120 λίτρα νερού. 

1.     Προσθέσετε στο σύστημα στεγανοποιητή διαρροών Fernox. 
2.   Ανοίξτε τον κυκλοφορητή και αφήστε να ζεσταθεί για λίγο το σύστημα ώστε να πετύχετε 

ομοιόμορφο διασκορπισμό.    
 
 
Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση  
Ο Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox Leak Sealer παραδίδεται σε συσκευασίες των 500 ml containers.  
 
Ο Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox ταξινομηθεί σαν ακίνδυνος, αλλά όπως με όλα τα χημικά: Κρατήστε 
το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό.  
 


