
A
dditieven

Novatio is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 
38 IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007

TECHNISCHE FICHE

Novastop Radiator
VEILIG SYSTEEM OM SNEL EN BLIJVEND LEKKEN IN GESLOTEN 
WATERCIRCULATIESYSTEMEN TE VOORKOMEN EN TE HERSTELLEN

Voorkomt en dicht lekken.

Veilig in gebruik.
Toepasbaar in koelsystemen van wagens, motoren , ... en centrale 
verwarmingssystemen.
Verstopt het systeem niet en verhelpt geruis.

Compatibel met alle koelvloeistoffen op waterbasis.

Bevat additieven ter voorkoming van corrosie en kalkaanslag.

Bevat smeeradditieven.

Dicht alle metalen (koper - alu - ijzer) alsook synthetische materialen.

Gebruik

• Motor op bedrijfstemperatuur brengen.
• Verwarming aanzetten.
• Goed schudden voor gebruik.
• In de radiator gieten.
• Motor gedurende 5 minuten laten draaien.
• Koelvloeistof terug op peil brengen.
Behandelt tot 25 liter water. Vervuilde circuits eerst reinigen met Novaflush Radiator.

Product

Karakteristieken

Novastop Radiator is een veilig systeem om snel en blijvend lekken in 
gesloten watercirculatiesystemen te herstellen. Novastop Radiator is 
geschikt voor alle types radiatoren en is compatibel met alle 
koelvloeistoffen op waterbasis. Novastop Radiator verstopt niet en 
bevat additieven die corrosie voorkomen en die de smering van de 
waterpomp bevorderen.

Toepassingen

• snel en blijvend dichten van lekken in radiatoren en pakkingen
• snel en blijvend dichten van haarscheurtjes in motorblokken en 

koelslangen
• ideaal om lekken te voorkomen
• snel en efficiënt herstellen van kleine lekken in gesloten 

verwarmingsinstallaties

Verpakking

Novastop Radiator - fles 250ml 740103000

Technische Eigenschappen

• Basis: water.
• Uitzicht: korrelige vloeistof met hoge viscositeit.
• Kleur: rood-bruin.
• pH: 11,2.
• Niet brandbaar.
• Verbruik: 1 busje volstaat voor 25l vloeistof.
• Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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