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CONCENTRAT DE ETANȘARE 
PENTRU SERVODIRECȚIE 

 
Concentratul de etanșare pentru servodirecție Rislone este 
conceput special pentru eliminarea scurgerilor prezente la 
garnituri și la inelele de etanșare cauzate de uzura și de 
îmbătrânirea normale ale sistemului de servodirecție. Este 
compatibil cu angrenajele cu cremalieră și pinion, cu cutiile de 
viteze și cu pompele. Menține flexibilitatea și maleabilitatea 
garniturilor sistemului de servodirecție. Nu este coroziv, nu 
cauzează colmatarea și nu formează spumă. 

 
Este compatibil cu TOATE lichidele de servodirecție pentru 
automobilele naționale, străine sau grele; inclusiv cu lichidul de 
transmisie pe bază de petrol, ulei mineral, ulei sintetic și cu 
lichidul pentru transmisie automată ATF. 

 
 Elimină și etanșează scurgerile de lichid 
 

 Reface inelele de etanșare și garniturile pentru a elimina și 

preveni scurgerile sistemului de servodirecție 
 

 
 

INSTRUCȚIUNI: 

Adăugați Concentratul de etanșare în 
rezervorul sistemului de servodirecție 
pentru a completa nivelul de lichid. Nu 
umpleți excesiv. 
În mod normal, scurgerile dispar după 300 
km parcurși sau după 3 zile de condus. În 
cazul în care scurgerile persistă, poate fi 
necesară o a doua aplicare sau pot fi 
necesare reparații mecanice. 

 
 
 
 

DOZARE: 
O sticlă tratează 2,5 litri de lichid. Pentru 
sistemele mai mari, utilizați o sticlă la 
fiecare 2 litri de lichid. 

 
Cod piesă: 34629 
Articol UPC: 0 69181 34629 1 
Cutie UPC: 1 00 69181 34629 8 
Greutate sticlă: 325 ml 
Dimensiune sticlă (cm): 7,6 x 4,6 x 16,5 
Volum sticlă: 577 
Pachet: 6 sticle 
Dimensiune cutie: 15,7 x 14 x 17,5 
Volum cutie: 3846 
Greutate cutie (kg): 2,1 
Palet: TI 48 HI 7 Total 336 
Înălțime palet (cm):  163 
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