
PI 44/12/01/2021Інформація до продукту 
Kühlerreiniger

Опис
Концентрат для очищення контурів охолодження, 
особливо у автомобілях. Розчиняє вапняні та олійні 
забруднення в радіаторах, обігрівачах, 
трубопроводах, а також у двигуні. Сучасний склад з 
комплексоутворювачів з активними миючими 
речовинами.

Властивості
- диспергування шламу
- не містить кислот та лугів
- знищує залишки олив та жирів
- хімічна переробка вапняних нашарувань
- нейтралізує кислоти
- нейтрально при контакті з гумою та пластиком
- сумісно з будь-яким антифризом

Технічні дані
Форма
Колір / зовнішній вигляд

рідина 
біла, трохи непрозора
немає Клас небезпеки по VbF                   
~8,7 Водневий показник 

Розчинність у воді
Запах
Густина при 20°C

розчинне 
характерний 
1,015 g/cm³

Сфера застосування
Для будь-яких контурів охолодження в автомобілях, 
автобусах та вантажних автомобілях.

Увага!

Зберігати в місці, де продукт не замерзне.

Промивка містить біоцидні продукти як захисну 
речовину. Містить суміш з: 5-хлор-2-метил-2H-
ізотіазол-3-она [номер ЄС 247-500-7] та 2-метил-2H-
ізотіазол-3-она [номер ЄС 220-239-6] (3:1).

Застосування
Вміст додати в охолоджувальну рідину. Потім 
увімкнути двигун і систему опалення і в залежності 
від ступеня забруднення дати прогрітому до робочої 
температури двигуну попрацювати протягом 10-30 
хв. Після завершення очищення злити суміш 
охолоджуючої рідини та очисника, ретельно промити 
систему охолодження водою та заповнити її 
відповідно до приписів виробника. Вмісту (300 мл) 
достатньо для 10 л охолоджуючої рідини (дозування 
1:33).

Наявна упаковка
300 мл металева баночка         1994

D-RUS-UA
300 мл металева баночка 2829

DK-N-S-FIN
300 мл металева баночка 1804

GB-GR-I
300 мл металева баночка 2699

D-PL-BG
300 мл металева баночка 8369

GB-ARAB-F
300 мл металева баночка 8383

D-H-RO
300 мл металева баночка 20805

D-GB-SLO-SRB-HR
300 мл металева баночка 20876

JP
300 мл металева баночка 21309

ALGERIEN-GB-ARAB-F
300 мл металева баночка 21509

F-D
300 мл металева баночка 21353

D-GB-CN
300 мл металева баночка 3320

D-F-NL

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися як 
обов'язкова рекомендація.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




