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LEAK SEALER F4  
Leak Sealer F4 Intern 
 

 Ideal pentru reducerea pierderii presiunii la sisteme 
închise 

 Sigilează majoritatea scurgerilor, inclusiv scurgerile 
mici inaccesibile 

 Economiseşte timp şi bani în drenarea unui sistem şi 
reparaţii 

 Nu cauzează blocarea pompei, a gurilor de aerisire, 
etc. 

 Compatibil cu toate metalele şi materialele frecvent 
utilizate pentru sistemele de încălzire 

 

  

Utilizări ale produsului 
 

Fernox Leak Sealer F4 este utilizat prin sisteme de încălzire domestice pentru oprirea scurgerilor mici, inaccesibile. Leak 
Sealer F4 funcţionează cel mai bine în apă caldă / fierbinte care circulă şi, după dispersarea completă, va deveni eficient, 
de obicei, în 1 - 24 ore.  Eficienţa Leak Sealer F4 a fost limitată în mod deliberat pentru a preveni blocarea dispozitivelor de 
siguranţă, pompelor, etc. 
 
Pentru o protecţie îndelungată împotriva coroziunii, sistemul trebuie, de asemenea, curățate cu Fernox Cleaner F3 și a 
inhibat cu Fernox Protector F1. 
 

Proprietăţi fizice 
 

Fernox Leak Sealer F4 este o emulsie cu polimeri. 
 
Culoare: Alb 
Miros: Slab 
Formă: Lichid 
pH (concentrat): 5,0 – 7,0 
pH (soluţie): 7.85 
SG: 1,0 la 20°C 
 

Aplicare şi dozare 
 

Utilizaţi 500 ml de Fernox Leak Sealer F4 pentru fiecare 100 litri de apă care circulă. 
 
1. Goliţi aproape complet rezervorul principal de încălzire, apoi turnaţi Leak Sealer F4. 
2. Extrageţi 5-10 litri de apă din robinetul de golire pe care îi reintroduceţi, apoi, în rezervorul principal pentru a vă asigura că 
apa tratată cu Leak Sealer F4 nu este irosită. 
3. Repetaţi pasul 2 până când întreaga cantitate de Leak Sealer F4 a fost introdusă în sistemul de circulare. NU doar lăsaţi 
Leak Sealer F4 în rezervorul principal. 
4. Porniţi pompa de circulaţie şi aplicaţi cel puţin o cantitate mică de căldură pentru a obţine o distribuţie uniformă.   
 
La sisteme cu cilindri indirecţi, cu o singură alimentare, de exemplu, "Primatic" sau similar acestuia, trebuie să fie utilizate 
produse chimice pentru apa potabilă. 
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Ambalarea, manipularea şi depozitarea 
 

Leak Sealer F4 este livrat în recipiente de 500 ml.  
 
Fernox Leak Sealer F4 nu este clasat ca dăunător dar, ca şi cu celelalte chimicalen, nu lăsaţi la îndemâna copiilor. În cazul 
contactului cu ochii sau cu pielea, clătiţi imediat cu multă apă.  
 
Fernox Leak Sealer F4 este compatibil cu toate produsele Fernox.  

 


