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RR4400  --  RRaaddiiaattoorr  FFlluusshh  eenn  CClleeaann  
 

Nulon R40 is een zuurvrije radiator en 
koelsysteem reiniger welke effectief 
reinigt in een eenvoudige  20-minuten 
durende toepassing. Veel 
gelijkwaardige producten moeten in 
het koelsysteem blijven voor 
verschillende dagen, met het risico dat 
de gebruiker het vergeet of 
gemakshalve pas na lange tijd het 
systeem aftapt en doorspoeld. Dit kan 

hoog oplopende kosten tot gevolg hebben en of latere 
schade aan het koelsysteem en aanverwante 
onderdelen. Nulon R40 voorkomt dit risico door het 
gehele reinigingsprocédé te voltooien in een 
eenvoudige handeling. 
 
Aanbevolen Gebruik: 
 Gebruik R40 alvorens de radiator van een voertuig 
te verwijderen voor reparatie. Reinig het gehele 
systeem met R40 zodat als de radiator terug geplaatst 
wordt, deze niet onmiddellijk verontreinigd word met 
ketelsteen en vuil van de rest van het systeem. 
 Gebruik R40 als een complete koelsysteem 
spoeling om opgebouwd isolerend bezinksel en vuil te 
verwijderen alvorens de koelvloeistof in het 
koelsysteem te vervangen. Deze procedure verzekert 
optimale warmte overdracht en rendement van het 
gehele koelsysteem. 
 Wanneer het koelsysteem wordt afgetapt en de 
koelvloeistof vervangen moet worden is het 
aanbevolen het systeem te reinigen met R40. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
Noot: 
Verwijder voorzichtig de radiatordop. 
Laat de druk langzaam af en voorkom brandwonden. 
 

 Zet de verwarming open en voeg de vereiste 
hoeveelheid R40 toe aan een warme radiator. 

 Laat de motor minimaal 20 minuten draaien (niet 
langer dan 1 uur). 

 Stop de motor, en laat deze afkoelen. 
 Tap het systeem af door verwijdering van de 

onderste radiator slang of open de aftapplug. 
  Alle oude koelvloeistof volledig aftappen en spoel 

het systeem door. 
 Herplaats de slang of de aftapplug. 
 Voeg Nulon R45 Ultra Cool toe en zuiver, zacht of 

gedemineraliseerd water, of indien gespecificeerd, 
gebruik antivries/antikook koelvloeistof (zoals 
Nulon Long Life Antivries/Antikook) 

 Start de motor, controleer op lekkage en vul indien 
nodig bij. 

 
Dosering: 
Alle personenwagens en lichte vrachtwagens: voeg 1 
flacon toe. 
Voor vrachtwagens, tractors en grote motoren: voeg 1 
flacon toe voor elke 6 liter inhoud van het koelsysteem. 
 
Waarschuwing: 
Mix nooit verschillende soorten van radiator producten. 
 
Eerste Hulp: 
Bij vergiftiging, of contact een dokter raadplegen. 
Bij inslikken NIET laten braken. Geef een glas water. Bij 
aanraking met de ogen, deze open houden en 
overvloedig spoelen met water voor tenminste 15 
minuten. raadpleeg een dokter. 
 
Verpakking: 
300 ml flacon (10.14 US fl oz)  
(12 flacons per doos). 
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