
UWAGA: 
Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.   Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. 
Firma ONDO sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, 
ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem. 

 

Arkusz Danych Technicznych  
Pulsar RADIATOR SEALER 
Uszczelniacz układu chłodzenia 
(wersja polska wrzesień 2018) 

 
OPIS PRODUKTU: 
PULSAR RADIATOR SEALER – preparat w proszku 
do uszczelniania układu chłodzenia. Zatrzymuje 
wycieki z chłodnic samochodowych, systemów 
grzewczych, nagrzewnic, pomp wodnych itp. 
Doszczelnia istniejące nieszczelności, zapobiega 
korozji wewnątrz. Nie uszkadza żadnych części 
systemu chłodzenia i ogrzewania.  
 
TYPOWE ZASTOSOWANIA: 
Produkt PULSAR RADIATOR SEALER może być 
stosowany do wszystkich rodzajów płynów 
chłodniczych i silników. Produkt nie osadza się i nie 
zatyka wewnętrznych przewodów układu chłodzenia 
a uszczelnianie uszkodzeń polega na osadzaniu się 
cząstek uszczelniacza na krawędziach uszkodzenia, 
gdy istnieje różnica ciśnień podczas swobodnego 
wypływu pomiędzy nadciśnieniem wewnętrznym 
układu chłodzenia a ciśnieniem atmosferycznym na 
zewnątrz. PULSAR RADIATOR SEALER nie jest 
produktem, który usuwa uszkodzenia trwale. Produkt 
doraźnego zastosowania, który znakomicie 
doszczelnia układ chłodzenia zarówno wewnątrz 
silnika jak i wewnątrz urządzeń współpracujących jak 
chłodnica, nagrzewnica, pompa wodna, zbiornik 
wyrównawczy czy przewody wodne. 
 
TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU: 
Typ chemiczny: ? 
Kolor: biały 
pH: 7 - 8 
Lepkość: proszek 
Gęstość:  0,400 – 0,440 [g/cm3] przy 23oC 
Zawartość rozpuszczalników: zawiera 
Magazynowanie:  do 36 m-cy w temperaturze  

od +10C do +25C w oryginalnym opakowaniu  

Zakres temperatury pracy: -20C  +90C 
 
OPAKOWANIA: 
Skin 22 g, pudełko 12 x 22 g. 
 
 
 
 
 

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE: 
Odkręcić korek chłodnicy, kiedy silnik lub wąż dolotowy 
jest chłodny. Zagrzać silnik do temperatury pracy. 
Wsypywać stopniowo całą zawartość tubki 
bezpośrednio do chłodnicy podczas pracy silnika. 
Pozostawić pracujący silnik przez kilka minut na 
wolnych obrotach. Zatrzymać silnik  i zamknąć korek 
chłodnicy (wąż dolotowy). Uszczelniany układ należy 
po pewnym czasie poddać naprawie mechanicznej  
w wyspecjalizowanym zakładzie naprawczym.  
W trakcie doszczelniania systematycznie pilnować  
i uzupełniać płyn chłodniczy. 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 
PULSAR RADIATOR SEALER zawiera rozpuszczal-
niki. Nie wymaga żadnych szczególnych środków 
ostrożności przy użytkowaniu i aplikacji. 
 
Kod produktu: 
 
KP412P   KP412 
EAN: 5905722030487  EAN: 5905722030432 
 
 


