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Product Information 
PI 143_3513 

micrologic ®  PREMIUM 143  

Καθαριστικό Ψυγείου 

       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 Ειδικό καθαριστικό για τα σύγχρονα, υψηλής απόδοσης, συστήματα ψύξης και θέρμανσης. 
 Δεν αφρίζει και δεν περιέχει οξέα. 
 Αποκολλά κι αφαιρεί επικαθίσεις λάσπης, άλατα και διαβρωτικές ουσίες. 
 Διαλύει και δεσμεύει όλα τα υπολείμματα λαδιού και γράσου. 
 Ουδετεροποιεί τα άλατα και την σκουριά, χωρίς να αλλοιώνει τα μεταλλικά ή πλαστικά υλικά. 
 Βελτιώνει την απόδοση ψύξης στο επίπεδο ενός νέου οχήματος. 
 Προστατεύει το νέο ψυκτικό υγρό κατά της μόλυνσης από το παλιό ψυκτικό υγρό. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

 Τεχνικά: καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων. Μέγιστη συμβατότητα με 
τα υλικά του συστήματος ψύξης. 

 Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη. 
 Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη κατάσταση. 
 Περιβάλλον και υγεία: συμμορφώνεται με την οδηγία REACH. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 
 Σε επισκευές στο σύστημα ψύξης. 
 Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης του συστήματος ψύξης. 
 Σε περίπτωση παρουσίας λαδιών και λάσπης. 
 Πριν από την αλλαγή του ψυκτικού υγρού. 
 Μετά την επισκευή του κινητήρα (λάδια μέσα στο σύστημα ψύξης). 
 

Χρήση: 
 Αφαιρέστε τα παλιά ψυκτικά υγρά από το ψυγείο. Σε περίπτωση πολύ βρώμικων υγρών (λάσπη, 

σκουριά, λάδι) ξεπλύνετε με καθαρό νερό τo κύκλωμα.   
 Προσθέστε το TUNAP 143 και γεμίστε το σύστημα ψύξης με φρέσκο νερό.  
 Ενεργοποιήστε την θέρμανση. 
 Φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας (90°C)  κι αφήστε τον να λειτουργήσει για 

τουλάχιστον 30 λεπτά στο ρελαντί. 
 Στραγγίστε τα βρώμικα υγρά και με καθαρό νερό ξεπλύνετε καλά το κύκλωμα για να βγάλετε και 

τις υπόλοιπες βρωμιές. Γεμίστε με καινούριο αντιψυκτικό υγρό κι ελέγξτε για τυχόν διαρροές.  
 Είναι σκόπιμο να αλλάξετε τα κολάρα ή άλλα εξαρτήματα, εφόσον έχουν καταστραφεί από λάδι. 
 Μετά τον καθαρισμό συστήνεται η χρήση των προϊόντων TUNAP 344 ή / και TUNAP 345.  

 Δοσολογία: Ένα δοχείο προϊόντος επαρκεί για έως και 10 λίτρα ψυκτικού υγρού. 

Μην αποθηκεύετε το TUNAP 143 σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C.  

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Στο σύστημα ψύξης και θέρμανσης. 

     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

 TUNAP 344 (σελ. 104) ή / και TUNAP 345 (σελ. 
105). 


