
 

RADIATOR STOP 
LEAK 
Zacelenie chladiča pre zastavenie únikov 
chladiacej kvapaliny 
Utesňovacie aditívum pridávané do chladiacich 
systémov 
Pre všetky kvapalinové chladiace systémy 

 
DRUH POUŽITIA 
Produkt MOTUL RADIATOR STOP LEAK je navrhnutý pre všetky typy benzínových a naftových motorov, 
atmosferické alebo preplňované, s katalyzátorom alebo bez, poháňaných všetkými druhmi palív. 
MOTUL RADIATOR STOP LEAK účinne zaceľuje kritické mikrotrhliny a zabraňuje drobným únikom. 
Funguje rýchlo a ľahko vo všetkých kvapalinou chladených uzatvorených chladiacich systémoch. 
MOTUL RADIATOR STOP LEAK je použiteľný na utesňovanie chladičov vody a tepelných výmenníkov, 
unikajúcich vodných čerpadiel, ventilov, uvoľnených spojov a prasknutých hadíc chladiacej kvapaliny, bez 
nutnosti upchávania chladiaceho systému. 
Odporúčané používať pre osobné automobily, úžitkové vozidlá atď. a priemyselné výmenníky tepla. 
Možno používať v režime opráv alebo k preventívnej údržbe. 
Je kompatibilný so všetkými typmi chladiacich kvapalín (anorganických, hybrid, lobrid a OAT (na báze 
organických kyselín)). Zaisťuje perfektné mazanie počas procesu zaceľovania okruhu chladiacej 
kvapaliny. 

 
CHARAKTERISTIKA 

Pridávanie produktu MOTUL RADIATOR STOP LEAK do chladiaceho okruhu zabezpečuje: 
 

• zacelenie kritických mikrotrhlín a drobných netesností bez nutnosti utesnenia chladiaceho 
systému, 

• zlepšenie funkcie ventilov, termostatov a vodných čerpadiel, 
• zníženie teploty motora. 

 
ODPORÚČANIA 

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny. MOTUL RADIATOR STOP LEAK pridajte do zohriateho chladiva 
v chladiacom systéme. Prepnite všetky ovládacie prvky vykurovacieho telesa do polohy "horúce". Nechajte 
motor bežať na voľno cca. 10 minút. Znovu skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a skontrolujte, či bolo 
zacelenie úspešné. 
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 12 l. Odporúčaný 
pomer by ste nemali prekročiť. 

 
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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