
#416 Hydraulic Oil Stop Leak er et olieaddi  v, der eff ek  vt stopper 
olieutætheder under dri  . E  er ca. 1-7 dage i et oliesystem i dri  , 
bliver gummipakninger, o-ringe og pakdåser a  er fl eksible, elas-
 ske og udvider sig, så de igen er tæ  e.

STOPPER OLIELÆKAGE
Ved  lsætning af 4 - 5% af Hydraulic 
Oil Stop Leak i den samlede olievolu-
men, vil utæ  e pakninger, o-ringe og 
gummi i hele systemet, e  er 1-7 dage 
med cirkula  on i systemet, genvinde 
deres funk  on.

FUNKTION
Gummimaterialer såsom pakninger,
o-ringe og pakdåser bliver a  er bløde 
og elas  ske og udvider sig et par 
procent, hvilket betyder, at en eksiste-
rende olielækage i de fl este  lfælde vil 
ophøre. En enkel og meget økonomisk
repara  on som sam  dig skåner miljøet 

PROCESSEN
Processen foregår under dri  , uden 
nede  d og beny  er dri   tempera-
turen  l at skabe en kemiskreak  on. 
Oliespildet stopper ikke de steder, hvor 
gummien er direkte beskadiget, men 
giver som regel en forbedring. 

FOREBYGGELSE
Produktet er fremragende  l
forebyggelse i ældre hydraulik-         
systemer, hvor der endnu ikke er 
opstået olielækager.

Ved 2% iblanding renoveres gummi-
materialer, så de igen bliver bløde og 
elas  ske, hvilket forhindrer frem  dig 
olielækage.

Materialer af gummi ekspanderer ikke
ved  lsætning af 2%, men vedligehol-
des kun. 

KRAFTIG OLIEFORSTÆRKER
E  er  lsætning i hydraulikolien 
stabiliseres olieviskositet samt 
smørefi lm og støj fra hydrauliske 
pumper reduceres. 

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Hydrauliksystemer
• Bagaksler (inkl. m/vådbremser)
• Navreduk  oner
• Manuelle gearkasser
• Industrigear

OBS! IKKE TIL:
• Automatgearkasser
• Servo
• Motorer
• Konvertere

BLANDBARHED:
• Mineralske og synte  skeolier
• Esterolier 
• Bioolier
• IKKE  l polyglykololier (PGO)
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