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CENTRAL HEATING LEAK SEALER F4 EXPRESS 
 
 Snel, handig en eenvoudig in gebruik – binnen 30 seconden te 

doseren 

 Eenvoudig in gebruik, zonder troep  

 Ingebracht via een meegeleverde radiatoradapter of vulbuis  

 Niet giftig, milieuvriendelijke formule 

 Verpakking 100% recyclebaar 

 Spoort de meeste kleine gaatjes en lekkages op en dicht ze 

 Bespaart tijd en geld bij aflaten en repareren 

 Veroorzaakt geen blokkering van pompen, ontluchters, etc. 
 Past bij alle Fernox Protectors 

 
Gebruik van het product 
 

Fernox Leak Sealer F4 Express wordt gebruikt voor het dichten van kleine, moeilijk toegankelijke lekkages in 
centrale verwarmingsinstallaties in de woning. Leak Sealer F4 Express werkt het best in warm/heet circulerend 
water. Zodra het zich evenredig verspreid heeft in het water van de installatie werkt het binnen 1 - 24 uur. Het 
dichtingsvermogen van Leak Sealer F4 Express heeft een zodanige formule dat veiligheidsinstallaties, pompen, 
etc. niet geblokkeerd worden.  
 
Voor langdurige bescherming tegen corrosie en kalkaanslag raden wij aan de installaties te reinigen met Fernox 
Cleaner F5 Express en te beschermen met Fernox Protector F1 Express.  
 

Fysieke eigenschappen 
 

Kleur: Wit 
Vorm: Stroperige vloeistof 
Geur:  Licht 
PH: 5,0 - 7,0 

SG: 1,0 bij 20°C 

 
Toepassing en dosering 
 

Eén spuitbus (265 ml) beschermt een installatie van gemiddelde afmeting (100 liter of tot tien plaatradiatoren) 
en wordt toegediend via een radiator of vulkraan. Fernox Leak Sealer F4 Express kan direct worden ingebracht 
in een ontluchter van een radiator of in een vulkraan van de installatie met een speciale adapter die bij het 
product zit. Het hele proces duurt niet langer dan twee minuten. 

 
In een indirecte cilinder met enkele voeding, bijv. 'Primatic', moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.  

Verpakking, behandeling en opslag 
 

Fernox Leak Sealer F4 Express wordt geleverd in een spuitbusverpakking van 265 ml met een universele 
applicatorset. 
 
Fernox Leak Sealer F4 Express staat geclassificeerd als niet-gevaarlijk, maar voor alle chemicaliën geldt: 
Buiten bereik van kinderen houden. Niet vermengen met andere chemicaliën. Niet innemen. Indien het product 
in contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk afspoelen met veel water.  


