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                                          DYNAMAX 

RADIATOR CLEANER – 2 components     Dátum: 26.03.2019 
 

            Čistič chladiaceho systému – 2 zložkový 
 
 
1. Predmet TL 
 
 Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX 
RADIATOR CLEANER. 
   
 
 Charakteristika: 
DYNAMAX RADIATOR CLEANER - odstraňuje usadeniny oleja spôsobené uvoľnením 
tesnenia hlavy valca alebo unikajúcimi radiátormi a účinne čistí celý chladiaci systém. 
Ventily, termostaty a vodné čerpadlá sa vrátia k ich optimálnemu výkonu. Zvyšuje 
prevádzkovú výkonnosť chladiaceho systému a predlžuje životnosť všetkých agregátov.  
 
 
 Vzhľad: 
 DYNAMAX RADIATOR CLEANER - komponent č. 1 + č. 2 je bezfarebná kvapalina. 
 
 
 Použitie: 
 Je vhodný do chladiacich systémov s objemom 5 až 10 litrov. Vhodný pre uzavreté vodné chladiace  
 systémy a tiež pre výmenníky tepla. Môže byť zmiešaný so všetkými bežnými chladiacimi zmesami.  

1. Pred použitím oba produkty dôkladne pretrepať  
2. Celý obsah naliať do chladiaceho systému 
3. Otvorte vykurovací ventil a nechajte motor bežať cca. 15 minút pri stredných otáčkach, aby sa 

dosiahla optimálna prevádzková teplota 
4. Vypustite chladiacu kvapalinu. Odmontujte všetky expazné nádobky, ktoré nie sú súčasťou 

okruhu chladiacej kvapaliny a vyčistite ich ručne 
5. Dôkladne opláchnite celý chladiaci systém čistou vodou 
6. Doplňte systém chladiacou zmesou 

 
 
   2. Technické parametre výrobku 
 
 DYNAMAX RADIATOR CLEANER musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom: 
 

 Komponent č. 1 Komponent č. 2 

Fyzikálny stav kvapalina   kvapalina 

Farba bezfarebná bezfarebná 

Zápach charakteristický charakteristický 

Hustota [g.cm-3] 1,070 0,820 

Teplota varu [°C] 100 56 

Teplota vzplanutia [°C] - -9 
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 3. Skladovanie: 
 DYNAMAX RADIATOR CLEANER sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch 
v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte 
priamemu slnečnému žiareniu. 
 
 
 
 4. Požiarno – technické charakteristiky: 
 Komponent č. 2 je horľavina  I. triedy nebezpečnosti. 
 Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka a dusíka. 
 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX RADIATOR CLEANER je predmetom kúpnej  
 zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel: 00421/37 78 22 326 
 www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com 
  
 
 
 


