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TRI-RAD Rust Preventive
suojelee autonjäähdyttäjiä ruostumista vastaan

TRI RAD'ia, suojelusainetta ruostetta vastaan, on käy-
tettävä jokaisessa autonjäähdyttäjässä ehkäisemään ruos-
teen ja pannukiven syntymistä, sillä näiden muodostumien
hiukkaset voivat tukkea jäähdytyskanavat, mikä aiheuttaa
moottorin liikakuumenemisen.
On välttämätöntä käyttää TRI-RAD'ia vanhoissa jääh-
dyttäjissä, joissa jäähdytys-sekoitukset ovat liuottaneet
ruostetta y.m.s., mikä on tarttunut jäähdytysjärjestelmän
seinämiin. TRI-RAD sekoittuu erittäin hyvin kaikkiin
kaupassa oleviin jäähdytysameisiin. Se ei syövytä kumia
eikä ensinkään vahingoita metalleja.

Käyttöohje:
Ravistelkaa kanisteria hyvin.

Kaatakaa sisältö jäähdyttäjään; hyvin suuret jäähdyttäjät, kuten
bussien ja kuorma-autojen, tarvitsevat kaksi kanisteria. Katsokaa
tarkoin, ettei TRI-RAD-nestettä vuoda ulos jostakin hatarasta
kohdasta tai jäähdyttäjän yläreunassa olevasta kaatoputkesta.
Vettä tai jäähdytys-sekoitusta kaadetaan lisää tarpeen mukaan.
Suositeltavaa on, että ennen TRI-RAD'in täyttämistä tyhjenne-
tään jäähdyttäjän sisältö astiaan, jossa se saa seisoa siksi, kunnes
epäpuhtaudet ovat laskeutuneet pohjalle, jolloin ne voidaan eroit-
taa. Huuhdelkaa jäähdyttäjä ja kaatakaa siihen uudelleen jääh-
dytysneste yhdessä TRI-RAD Rust Preventive'n kanssa.

Hinta Smk. 28: — kanisterilta.

Tuottaja:
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TRI-RAD Rust Preventive
Rostkyddsmedel för bilkylare

TRI-RAD rost skyddsmedel bör användas i varje bil-
kylare för att förhindra uppkomsten av rost och pann-
sten. Partiklar av dessa ämnen kunna täppa till kyl-
kanalerna, vilket förorsakar överhettning av motorn.

Det är nödvändigt att använda TRI-RAD i äldre kylare,
där kylblandningar ha upplöst rost etc., som häftat vid
kylsystemets väggar. TRI-RAD blandar sig mycket väl
med alla i handeln förekommande kylmedel. Det angriper
icke gummi och är absolut oskadligt för metaller.

Bruksanvisning :

Omskaka kanistern väl.

Häll innehållet i kylaren; mycket stora kylare, såsom på bussar
eller lastbilar, behöva två kanistrar. Giv akt på att TRI-RAD
icke läcker ut genom någon otäthet eller genom spillröret högst
uppe i kylaren. Vatten eller kylblandning påspädes efter behov.
Det rekommenderas att före påfyllningen av TRI-RAD tömma
kylarens innehåll i ett kärl, där det får stå till dess föroreningarna
sjunkit till botten då de kunna avlägsnas. Spola kylaren, och fyll
därefter på kylvätskan igen tillsammans med TRI-RAD Rust
Preventive.

Pris Fmk 28: — per kanister.

Importörer:
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