
 

 
CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4 EXPRESS 
 
 Rychlé a snadné použití - dávka aplikovaná do 30 sekund 
 Snadný na použití a nezpůsobuje nepořádek  
 Aplikuje se přes adaptér na radiátory nebo přiloženým 

plnícím nástavcem  
 Nejedovatý, šetrný k životnímu prostředí 
 100% recyklovatelná nádoba 
 Vyhledává a utěsňuje většinu průsaků a úniků 
 Šetří čas a náklady na vypuštění a opravu systému 
 Nezpůsobuje ucpání čerpadla, odvzdušňovacího ventilu, 

atd. 
 Kompatibilní se všemi ochrannými přípravky Fernox 

 

 

Použití přípravku 
 

Fernox Leak Sealer F4 Express se používá v systémech domácího ústředního topení na utěsnění malých, 
nepřístupných úniků.  Leak Sealer F4 Express je nejúčinnější v teplovodních nebo studenovodních 
oběhových soustavách. Po rovnoměrném rozptýlení ve vodě soustavy začne působit do 1 - 24 hodin.  
Těsnící vlastnosti přípravku Leak Sealer F4 Express byly vyvinuty tak, aby předcházel ucpávání 
bezpečnostních komponentů, čerpadel, atd.  
 
Pro dlouhodobou ochranu před korozí a vodním kamenem doporučujeme ošetřit systémy čistícím 
přípravkem Fernox Cleaner F5 Express a inhibitorem Fernox Protector F1 Expres.   
 
Fyzikální vlastnosti 
 

Barva: Bílá 
Stav: Viskózní kapalina 
Pach: Slabý 
pH: 5,0 - 7,0 
SG: 1,0 při 20°C 
 

 
Použití a dávkování 
 

Jedna 265ml nádoba ochrání otopnou soustavu průměrné velikosti (100 litrů nebo až 10 jednopanelových 
radiátorů) a přidává se přes radiátor nebo plnící nástavec. Fernox Leak Sealer F4 Express se může přidávat 
přímo přes odvzdušňovací ventil radiátoru nebo prostřednictvím speciálního plnícího nástavce, který tvoří 
součást balení. Celý proces trvá méně než 2 minuty. 
 
U jednocestného nepřímého bojleru, jako je Primatic nebo podobně, je nutné používat chemikálie pro pitnou 
vodu.  
 

Balení, manipulace a uskladnění 
 

Fernox Leak Sealer F4 Express je dodáván ve 265ml aerosolových nádobách s univerzální soupravou k 
aplikaci. 
 
Fernox Leak Sealer F4 Express je klasifikován jako bezpečný, avšak jako u všech chemikálií: Ukládejte 
mimo dosah dětí. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Neužívejte vnitřně. V případě zasažení očí nebo 
pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.  
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