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RR5500  --  RRaaddiiaattoorr  SSttoopp  LLeekk  
 

Nulon R50 Radiator Stop Lek is 
ontwikkeld om effectief inwendige 
lekkage in de radiator en de  
verwarming te dichten. 
Ook is het tijdelijk herstellen van 
lekkende cilinderkoppakkingen en 
gecorrodeerde aftappluggen mogelijk. 

 
Nulon R50 is ontwikkeld met als basis 
fiber en fijne metaal deeltjes. R50 

verzacht of beschadigd afdichtingen en slangen niet. 
Het heeft geen effect op metalen, inclusief aluminium, 
en is veilig te gebruiken in alle radiatoren. R50 kan 
samen gebruikt worden met Nulon R45 Ultra Cool en 
alle andere antivries/antikook producten. 
 
Noot: Als het koelsysteem vuil is of slecht 
doorstroomd, eerst reinigen met Nulon R40 Radiator 
Cleaner.  
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
Verwijder voorzichtig de radiatordop. 
Laat de druk langzaam af en voorkom verbranding. 

 
 Start motor en draai de verwarming open 
 Laat de motor draaien tot de normale 

bedrijfstemperatuur is bereikt 

 Schud flacon en voeg R50 toe aan de radiator 
 Vul met water en herplaats zorgvuldig de 

radiatordop  
 Laat de motor 15 minuten draaien zodat R50 

voldoende kan circuleren 
 Controleer op lekkage 
 

Dosering: 
Voeg 1 flacon toe voor elke 10 liter water of een deel 
daarvan. Om koelsystemen te beschermen tegen corrosie 
en elektrolyse gebruikt u Nulon R45 Radiator Inhibitor. 

 
Aandacht: 
Alle koelsysteemfouten moeten volledig en z.s.m.  
gecontroleerd worden door een vakman bij de eerst 
mogelijke gelegenheid. 

 
Verpakking: 
300 ml flacon  (12 flacons per karton) 
 
Waarschuwing: 
Nadat een koelsysteem heeft gekookt en is oververhit, 
kan ketelsteen en bezinksel losgekomen zijn en zo kan 
gemakkelijk het binnenste van een radiator verstopt 
raken terwijl deze vroeger naar behoren functioneerde.  
Wees altijd bewust van deze mogelijkheid. Als zulke 
problemen zich voordoen is het best de radiator 
professioneel te laten verwijderen en reinigen.
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