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LICHID DE SPĂLARE RADIATOR 10 MINUTE 
RISLONE 

 

 

Lichidul de spălare radiator 10 minute Rislone este rapid, simplu și sigur 
de utilizat. Nu conține acizi și nu necesită neutralizare. Compatibil cu 
toate sistemele de răcire ale automobilelor. Sigur de utilizat pentru 
radiatoarele din aluminiu și din plastic. Cel mai bun produs care poate fi 
utilizat pentru lucrările de service normale la sistemul de răcire, precum 
evacuarea și umplerea cu antigel. 

 
 Trebuie utilizat la fiecare schimb al antigelului. 

 

PERICOL: Deschiderea sistemului de răcire în timp ce motorul este 
fierbinte sau în funcțiune poate provoca arsuri grave. 

 
EVACUARE:  Respectați legile și regulamentele locale. 
În cazurile permise, eliminați produsul în sistemele de 
canalizare. Nu eliminați niciodată produsul în sol sau în 
sistemul de apă pluvială. 

 
OBSERVAȚIE:  Protejați produsul împotriva înghețului. 

 

INSTRUCȚIUNI 
1.  Lăsați motorul să se răcească. Goliți 

sistemul.  Închideți orificiul de scurgere. 
2.  Turnați întreg conținutul sticlei și reumpleți 

sistemul cu apă. Remontați capacul. 
3.  După ce motorul ajunge la temperatura 

normală de funcționare, rulați motorul timp 
de 10 minute cu sistemul de încălzire pornit 
și cu sistemul de climatizare închis. 

4.  Lăsați motorul să se răcească. Clătiți sistemul 
de răcire și rezervorul până când apa este 
curată. 

5.  Închideți orificiul de scurgere. Umpleți sistemul 
de răcire și rezervorul cu amestecul de 
antigel/apă recomandat de către producător. 

 
DOZARE 
O sticlă curăță un automobil particular/vehicul 
utilitar/camion ușor standard. Pentru sistemele mai 
mari, utilizați o sticlă la fiecare 12 litri de ulei. 

 

Cod piesă: 41211 
Articol UPC: 0 78615 41211 2 
Cutie UPC: 1 00 78615 41211 9 
Greutate sticlă: 355 ml 
Dimensiune sticlă (cm): 6,4 x 6,4 x 15,5 
Volum sticlă: 635 
Pachet: 6 sticle 
Dimensiune cutie (cm): 19,8 x 13,4 x 16,5 
Volum cutie: 4410 
Greutate cutie (kg): 2,5 
Palet: TI 44 HI 7 Total 308 
Înălțime palet (m): 1,3 
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