
 
 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Kühler Dicht  

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ    
Art.-Nr.: 2600  

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Εμφάνιση:  θολό εναιώρημα, με βάση το νερό 

Πυκνότητα g/cm3: 1,02 – 1,03 (15°C) 

Σημείο ανάφλεξης: > 100 ° C 

 
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Σχεδιασμένο με φυσικές φυτικές ίνες, σκληρυντικά, αντιδιαβρωτικούς και αντιαφριστικούς παράγοντες. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Το ERC Kühler Dicht είναι κατασκευασμένο με προηγμένη τεχνολογία για να σταματάει άμεσα τη 

διαρροή στο σύστημα του ψυγείου. Οι φυσικές ίνες του δεν φράζουν τα κανάλια του ψυγείου, 

αφαιρούν τη λάσπη και τη σκουριά στο σύστημα ψύξης χωρίς να το βλάπτουν. 

Βοηθάει στην ανανέωση του συστήματος ψύξης αλλά και στην αποφυγή βρασμού και 

υπερθέρμανσης του συστήματος. 

Συμβατό με όλα τα κοινούς καθαριστικά νερού ψύξης και αντιψυκτικά. Για όλα τα συστήματα ψύξης 

και θέρμανσης με ή και χωρίς φίλτρο νερού. Κατάλληλο και για ψυγεία από αλουμίνιο και πλαστικό. 

 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Το ERC Kühler Dicht είναι σχεδιασμένο για μία χρήση. 

 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

Οι διαρροές και οι ρωγμές έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια νερού και επηρεάζουν την απόδοση 

ψύξης και θέρμανσης. Το ERC Kühler Dicht κλείνει αξιόπιστα διαρροές και ρωγμές. Οι διαρροές και 

οι ρωγμές κλείνουν εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Αποκαθίσταται η λειτουργική ασφάλεια. 

Πλεονεκτήματα:   

 σφραγίζει κρίσιμες ρωγμές γρήγορα και με ασφάλεια  

 δεν σχηματίζει κολλώδες καταθέσεις στο σύστημα ψύξης και θέρμανσης  

 αντιδρά μόνο όπου υπάρχουν διαρροές και ρωγμές και έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα  

 εξοικονομεί δαπανηρές επισκευές 

 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί. Ανακινήστε καλά το μπουκάλι. Προσθέστε το περιεχόμενο στο 

νερό ψύξης. Ανοίξτε τον διακόπτη θέρμανσης στο μέγιστο και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει 

για περίπου 15 λεπτά. 

 



 
 

 
 

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 

Συνιστώμενη δοσολογία 25000mg/kg (1:40) 

Η συσκευασία των 250ml αρκεί για έως 10 λίτρα νερό ψύξης. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ή χρήση στο ρεζερβουάρ καυσίμου 

 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

Όλα τα πρόσθετα είναι διαθέσιμα σε διάφορες συσκευασίες από 50ml -1000l. 

Το μέγεθος της συσκευασίας είναι εξαρτώμενο από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. 

2600D025-20C4 20x250ml  

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 

Φυλάσσεται στεγνό, σε θερμοκρασία δωματίου, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά 
υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.  
Διάρκεια ζωής: Ελάχιστο 24 μήνες στο αρχικό κλειστό δοχείο. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σωστά. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

Για τις λεπτομερείς προφυλάξεις χειρισμού δείτε το ERC Kühler Dicht δελτίο δεδομένων ασφάλειας 

αριθ. 2600. 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: 

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι το αποτέλεσμα των ευρημάτων μας και ανταποκρίνονται     
στις καλύτερες γνώσεις μας. Ωστόσο, ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι 
η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καμία ευθύνη του κατασκευαστή δεν μπορεί να προκύψει 
από το περιεχόμενο αυτού του δελτίου δεδομένων. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να τηρούνται. 
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