
 

RADIATOR CLEAN 
Čistič chladiča pridávaný pred jeho vypustením  
Aditívum pridávané do chladiacich systémov 
pred ich vypustením 
Určené pre všetky kvapalinové chladiace 
systémy 

 
 
 

DRUH POUŽITIA 
MOTUL RADIATOR CLEAN je navrhnutý pre všetky typy benzínových a naftových motorov, atmosferické 
alebo preplňované, s katalyzátorom alebo bez, pre všetky druhy palív. 
MOTUL RADIATOR CLEAN účinne čistí nánosy a usadeniny, ktoré sa v chladiacom okruhu tvoria. 
Uvoľnené usadeniny a mikročastice sú následne odstránené pri vypúšťaní chladiacej kvapaliny. MOTUL 
RADIATOR CLEAN zaisťuje v priebehu procesu čistenia chladiaceho okruhu dokonalé mazanie. 
Odporúča sa používať vo všetkých kvapalinových uzavretých chladiacich systémoch, napríklad v 
osobných autách a úžitkových vozidlách a v priemyselných výmenníkoch tepla. Zlepšuje účinnosť kúrenia 
a chladenia. Zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť chladiaceho systému a predlžuje životnosť všetkých 
súčastí systému. 

 
 

CHARAKTERISTIKA 

Pridávanie produktu MOTUL RADIATOR CLEAN do chladiaceho systému motora pred vypustením 
umožňuje: 

 
• odstrániť nánosy z celého chladiaceho okruhu spôsobené prevádzkovými podmienkami, 
• vyčistiť celý chladiaci systém, 
• rozpustiť a odstrániť vodný kameň a usadeniny z chladiča, 
• zlepšenie funkcie ventilov, termostatov a vodných čerpadiel, 
• znižovať teplotu motora. 

 
 

ODPORÚČANIA 

Pred každým vypustením chladiacej kvapaliny na účely jej výmeny pridajte do chladiaceho systému 
produkt MOTUL RADIATOR CLEAN. Prepnite všetky ovládacie prvky vykurovacieho telesa do polohy 
"horúce". Nechajte motor bežať na voľno cca. 30 minút. Systém úplne vypustite a prepláchnite čistou 
vodou. Chladiaci systém naplňte čerstvou chladiacou kvapalinou podľa pokynov výrobcu. 
Pozor: Opatrne a veľmi pomaly otvorte uzáver chladiča - systém je pod tlakom a hrozí nebezpečenstvo 
popálenia! Obsah 300 ml je množstvo dostatočné pre chladiace systémy s objemom 10 l. Odporúčaný 
pomer by ste nemali prekročiť. V prípade potreby vykonajte toto ošetrenie dvakrát po sebe. 

 
 

BEZPEČNOSŤ 

Viď bezpečnostný list a informácie uvedené na štítku výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhradzujeme si právo zmeny všeobecnej charakteristiky našich produktov, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať výrobky v súlade s 
najnovším vývojom techniky. Špecifikácia výrobku nie je definitívna. Pre objednávanie platia naše všeobecné predajné a záručné podmienky. 
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