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Orion 202
Lekkasjete�er kjølesystem

Te�er lekkasjer i kjøleanlegg permanent
Orion 202 kan beny�es mens kjøleanlegget er i dri�. Ingen demontering
eller by�e av komponenter behøves
Te�er lekkasjer i pakninger, vannpumper, koblinger, radiatorer, slanger
etc
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Orion 202 er utviklet for å permanent te�e lekkasjer i vannkjølesystemer i alle typer
kjøretøy, varmevekslere, kompressorer, stasjonære maskiner og utstyr, marine osv. Orion
202 kan �lse�es mens utstyret er i dri� slik at man unngår kostbar nede�d. Orion 202
te�er radiatorer, slanger som lekker, piplende pakninger, sprekker i motorblokker og
ute�e vannpumper. Den spesielle formelen holder de ak�ve ingredienser finfordelte,
uten å klumpe seg, og klar �l å te�e lekkasjer på et øyeblikk. Da Orion 202 vil permanent
te�e lekkasjer, er det ikke nødvendig å ski�e ut deler eller pakninger på grunn av mindre
lekkasjer. Orion 202 bidrar også �l å hindre korrosjon og smører vannpumper. Orion 202
er meget økonomisk. En dose vil vare på ubestemt �d. Selv om kjølesystemet tømmes og
fylles på ny�, vil Orion 202s virkning være intakt og fortsa� te�e foregående lekkasjer.

Bruk

Bruksområder:
Orion 202 kan trygt brukes på alle resirkulerende vannkjølesystemer.

Bruksanvisning:
Kjør motoren varm, �lse� Orion 202 i radiator, kontroller væskenivået og e�erfyll ved
behov. Blandingsforhold: 1:30 (300 ml pr. 9 liter kjølevæske). Doseringen kan økes noe
ved større lekkasjer. Ved innblanding gjennom ekspansjonstank skal Orion 202 blandes
med kjølvæske før den helles på. Rist flasken godt før bruk.

Blandingsforhold
1 boks �lse�es personbil. For større kjølesystemer 1:30

Teknisk

Forpakning

Art. nr Forpakning

BL202FA 300 ml, Flaske

Utvidet informasjon
NB! Ved mistanke om avleiringer i kjøleanlegget bør det flushes med Orion 245 først.
Kjølevæsken kan være svært varm. Ta forholdsregler for å unngå skader.


