
QMI RADIATOR-RENSQMI RADIATOR-RENS

KODE
Kc100

Kc1000

Kc5000

STØRRELSE

350ml. / 12 stk/esken

1000ml. / 12 stk/esken

5000ml. / 5 stk/esken

FORDELER:

Oppfyller fabrikantene's garantispesifikasjoner.
..... langtids beskyttelse

FORURENSNINGER SKYLLES VEKK

RENGJØR HELE KJØLESYSTEMET

FORBEDRER KJØLING OG VARMEVEKSLING

MOTVIRKER OVEROPPHETING

LØSER OPP RUST, AVLEIRINGER OG KALK

FJERNER SLAM, SILIKATER OG OLJERESTER

SIKKER I BRUK PÅ ALLE TYPER RADIATORER

SIKKER I BRUK PÅ SLANGER, PAKNINGER

KAN BRUKES SAMMEN MED GJENVINNING

1.  Tøm QMI RADIATOR-RENS in på kaldt kjølesystem 
(radiator). Det er ikke nødvendig å tappe ut gammel 
kjølevæske.(Se blandingsforholdet*)
2.  La motor og utstyr få vanlig driftstemperatur. Sett på 
alle varmeveksler (varmeapparater).
3.  La motoren gå på tomgang eller vanlig hastighet uten 
belastning i 15-20 minutter.
4. Tapp ut all gammel kjølevæske og skyll med rent vant 
inntil skyllevannet er helt klart.
5. Fyll i ny kjølevæske.
QMI RADIATOR-RENS kan brukes I forbindelse med et 
mobilt renseutstyr.

*BLANDINGSFORHOLD:

1 del QMI QMI RADIATOR-RENS  til 40 deler væske. 
(Ca. 2,5%) Til personbiler og varebiler tømmes hele 
flasken på 350 ml inn i kjølesystemet.

BRUKSANVISNING:

ANVENDELSESOMRÅDER:
For  alle typer vann/glykol baserte kjølesystemer 
for motorer som blir brukt i bil, industri, skip, 
landbruk,  bygg og anlegg.
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LØSNINGEN:

UTFORDRINGEN:

BESKRIVELSE:

QMI RADIATOR-RENS er et effektivt middel som hurtig oppløser 
og renser bort rust, avleiringer, kalk og oljerester. Den arbeider 
hurtig og effektivt i å rense kjølesystemet på en sikker måte. Etter 
rengjøringen vil kjøling og varmeveksling forbedre seg 
betraktelig. Den er sikker å bruke for alle komponentene  
kjølesystemet.

i

Kjølesystem er laget for å kunne på en effektiv måte fjerne 
uønsket varme fra forbrenningsmotoren.

Et tett kjølesystem vil kanskje virke helt I orden fra utsiden, 
men resultatet er dårlig kjøling og varmeveksling.

Korrosjon forårsaker lekkasje, spesielt I skjøter og hvor 
slanger festes til metall.

Et kjølesystem som ikke fungerer optimalt kan forårsake store 
utgifter, og kan hurtig ødelegge en motor.

Kjølesystemer som bryter sammen er oftest et resultat av 
manglende vedlikehold. Dette kan unngås ved at det blir 
regelmessig foretatt planlagte skyllinger med QMI RADIATOR-
RENS.

Forviss deg alltid om at gammel
kjølevæske blir tømt ut eller 

resirkulert etter gjeldene regler,

ADVARSEL: SKULLE MIDDELET KOMME I KONTAKT 
MED ØYNE, SKYLL STRAKS I 15 MINUTTER MED 
VANN OG KONTAKT LEGE.  VED INNTAK DRIKK 
STORE MENGDER VANN OG TILKALL MEDISINSK 
HJELP.
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