
#417 Packningsrecond 1% tætner eff ek  vt olielækage under dri   i 
alle typer oliesystemer. E  er ca. 1-7 dage i et oliesystem i brug, er 
gummipakninger, o-ringe og pakdåser a  er bløde, elas  ske, har 
udvidet sig og er tæ  e igen.

STOPPER OLIESPILD
Packingrecond er et kemisk addi  v
som istandsæ  er gummimaterialer 
i alle typer oliesystemer og tætner 
olielækage, ved  lsætning af kun
1% - 1,5% af den samlede oliemængde.

LAV DOSERING
Renoverer forældet gummi i hele 
systemet såsom pakdåser, o-ringe og 
pakninger, så de igen bliver bløde og 
elas  ske og udvider sig, hvilket tætner 
eksisterende olielækager i de fl este  l-
fælde. En enkel og meget økonomisk
repara  on.

FORBYGGELSE
Pakningsrekord er fremragende som 
forebyggelse ved 0,5 % iblanding i 
systemer, hvor der endnu ikke er sket 
olielækage. Renoverer gummi så det 
igen bliver blødt og elas  sk hvilket for-
hindrer frem  dige lækager.

Ekspandering af gummimateriale
sker ikke ved 0,5% blanding!

TÆTNER UNDER DRIFT
Processen fi nder sted under dri  , 
uden nede  d og beny  er dri   
varmen i systemet  l at skabe en
kemisk reak  on.

Oliespild stopper ikke de steder, 
hvor gummi eller pakninger er 
beskadiget, men giver normalt en 
forbedring. 

RECOND 1%
STOPPER OLIESPILDSTOPPER OLIESPILD

PACKNINGS-

ANVENDELSESOMRÅDER
• Til alle olier typer
• Motorer af alle slags
• Kompressorer
• Automatgearkasser
• Manuelle gearkasser
• Industrielle gearkasser
• Bagaksler
• Navreduk  oner
• Hydrauliksystemer
• Servo
• Dieselpumper (fyldes i pumpen)
• Pneuma  ske systemer (tryklu  )
• Kan bruges i vandsystemer, 

cylinderforinger (kølevand i 
motorolie)

Transparent
1%  l 1,5%
1L, 300ml, 60ml
417 

417

Farve :
Dosering :

Emballage :
Art.nr :
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Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk


