
 
 
 
 
 
 
 

LEAK SEALER F4  
 

 Ideální pro snížení tlakové ztráty v uzavřených 
systémech 
 Utěsní většinu průsaků a malých nepřístupných 
úniků 
 Šetří čas a peníze na opravách a vypouštění  
 Nezpůsobuje blokády čerpadel, odvzdušňovacích 
otvorů, atd. 
 Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně 
používanými v ústředních topeních  

 
Použití výrobku 
 

Přípravek Fernox Leak Sealer F4 se používá v domácích ústředních topeních k utěsnění malých nepřístupných úniků. 
Přípravek Leak Sealer F4 nejlépe pracuje v teplé/horké oběhové vodě a po rovnoměrném rozptýlení bude obvykle účinný 
po dobu 1 - 24 hodin.  Účinnost těsnění přípravku Leak Sealer F4 byla úmyslně omezena, aby se zabránilo zablokování 
bezpečnostních zařízení, čerpadel, atd. 
 
Pro dlouhodobější ochranu proti korozi je systém rovněž nutné ošetřit přípravkem Fernox Protector F1. 
 
Fyzikální vlastnosti 
 

Přípravek Fernox Leak Sealer F4 je polymerovou emulzí. 
 
Barva: bělavá 
Zápach: slabý 
Forma: kapalný 
pH (konc.): Přibližně 6 
pH (roztok): 7,85 
Hustota: 1,0 při 20°C 
 
Používání a dávkování 
 

Použijte 500 ml přípravku Fernox Leak Sealer F4 na každých 80 - 120 litrů cirkulující vody. 
1. Téměř vyprázdněte sběrnou nádrž ústředního topení, poté do ní nalijte přípravek Leak Sealer F4. 
2. Odpusťte 5 až 10 litrů vody z vypouštěcího kohoutu a vraťte ji do zásobovací nádrže, aby se zajistilo, že neunikne žádná 
voda ošetřená přípravkem Leak Sealer F4. 
3. Opakujte krok 2, dokud nebude s oběhového systému odčerpán všechen přípravek Leak Sealer F4. NENECHTE 
přípravek Leak Sealer F4 jen jednoduše odtéci do zásobovací nádrže. 
4. Zapněte oběhové čerpadlo a alespoň trochu vodu ohřejte, aby bylo dosaženo rovnoměrné distribuce.   
 
Ve válcích jednoduchého nepřímého napájení, např. „Primatic“ nebo podobných, se musí používat chemikálie pro pitnou 
vodu. 
 
Balení, nakládání a uchovávání 
 

Přípravek Leak Sealer F4 je dodáván v 500ml nádobách.  
 
Přípravek Fernox Leak Sealer F4 je klasifikován jako ostatní látka, ale jako u všech chemikálií: Uchovávejte mimo dosah 
dětí. V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží opláchněte vodou.  
 
Přípravek Fernox Leak Sealer F4 je kompatibilní se všemi přípravky Fernox.  
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