
CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4 
• Perfekt för att minska tryckförlust i slutna system
• Förseglar de flesta små och oåtkomliga läckor
• Sparar avtappningstid och reparationskostnade
• Blockerar inte pumpar, ventiler e.d.
• Kompatibel med alla metaller och andra material som

används i centralvärmesystem

Användningsområde 
Fernox Leak Sealer F4 används för att försegla små, oåtkomliga läckor i centralvärmesystem i bostadshus. Leak 
Sealer F4 fungerar bäst i varmt/hett cirkulationsvatten och när det har lösts upp verkar det vanligtvis inom1–24 
timmar. Förseglingseffekten för Leak Sealer F4 har medvetet begränsats för att motverka blockeringar i 
säkerhetsanordningar, pumpar osv.

Systemet bör även behandlas med Fernox Protector F1 för långtidsverkande skydd mot korrosion. 

Fysiska egenskaper 
Fernox Leak Sealer F4 är en polymeremulsion. 

Färg: Benvit 
Lukt: Svag 
Form: Vätska 
pH (konc.): ca 6 
pH (lösn.): 7,85 
Specifik vikt: 1,0 vid 20 °C 

Applicering och dosering 
Använd 500 ml Fernox Leak Sealer F4 per 80–120 liter cirkulationsvatten. 
1. Tappa ur nästan allt vatten ur centralvärmens huvudtank och häll sedan i Leak Sealer F4.
2. Tappa ur 5–10 liter vatten ur avtappningskranen och häll tillbaka det i huvudtanken för att vara säker på att inget
vatten med Leak Sealer F4 kastas bort. 
3. Upprepa steg 2 tills all Leak Sealer F4 finns i cirkulationssystemet. Lämna INTE Leak Sealer F4 i huvudtanken.
4. Starta cirkulationspumpen och använd åtminstone svag värme för att uppnå jämn spridning.

I indirekta enkelmatade cylindrar, t.ex. "Primatic"-cylindrar eller liknande, måste dricksvattenkemikalier användas. 
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Paketering, hantering och förvaring 
Fernox Sealer F4 säljs i förpackningar på 500 ml. 

Fernox Leak Sealer F4 klassificeras som ofarligt, men ska liksom alla andra kemikalier förvaras oåtkomligt för 
barn. Skölj med vatten om produkten kommer i kontakt med ögon eller hud.  

Fernox Leak Sealer F4 är kompatibelt med alla andra Fernox-produkter. 
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