
Tilsæ
tningsstoffer

Top-Tek is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |info@novatech.be

TEKNISK DATABLAD

TT-917 Stop Oil HD
TÆTNER OLIELÆKAGER FRA TUNGT UDSTYR

Stopper og forhindrer udtørring og hærdning af alle tætningsringe og 
pakninger.

Gør gummi blødt i én behandling.

Kompatibel med alle Heavy Duty-olietyper, herunder tyk differentialeolie.

Fri for klorider, opløsningsmidler og oliefortykningsmidler.

Anvendelse

• Tilsæt 30 ml pr. liter frisk olie.
• Gør dette efter olieskift for at få Stop Oil HD til at virke bedre og længere.
• Brug køretøjet eller applikationen regelmæssigt for at opvarme olien og cirkulere for at fremme virkningen af Stop Oil HD.

Produkt

Egenskaber

Stop Oil HD forhindrer dyre omkostninger til demontering og 
montering i forbindelse med udskiftning af utætte pakninger. Stop 
Oil HD plejer tætninger og beskytter dem mod dehydrering, 
hærdning, krympning og krystallisering. Stop Oil HD imprægnerer 
de utætte pakninger, gør dem elastiske igen, lader dem svulme op 
på en kontrolleret måde og udelukker olielækager i lang tid. Stop 
Oil HD behøver som helbredende behandling ikke at blive 
gentaget. Når først dens arbejde er gjort, er tætningerne i en 
tilstand som nye. Også velegnet til ATF, hydraulik- og mineralolier. 
Stop Oil HD som forebyggende behandling anbefales til motorer 
og anlæg fra 3 år gamle.

Anvendelsesområder

• Bekæmpelse af olielækager i lukkede oliesystemer.
• Effektivt på alle gummitætninger og de fleste korkforseglinger i 

diesel- og benzinmotorer, hydrauliske systemer, 
hydropneumatiske fjedersystemer, gearkasser,... .

Emballage

TT-917 Stop Oil HD - dåse 5L 742153118

Tekniske info

• Sammensætning: flydende, olieagtig blanding af 
udvalgte gummi-blødgøringsmidler.

• Duft: let olieduft.
• Massefylde: ca 1.15 +/-0.1 kg/dm3
• Opløselighed: blandbar med alle olier; opløselig i 

opløsningsmidler og uopløselig i vand.
• Flammepunkt: 235°C.
• Forbrug:  30 ml/l olie.
• Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og 

frostsikkert.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se 

sikkerhedsdatabladet.


