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ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 
      ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τί προκαλεί  τις διαρροές στα συστήματα  νερού;
Οι διαρροές σε συστήματα νερού μπορεί να προκληθούν από εξωτερική ζημιά από 
παγωνιά, ξηρούς συνδέσμους κόλλησης, τυχαία διάτρηση κατά την συντήρηση ή 
διασκόσμηση ή εσωτερική διάβρωση.   

Τί πρέπει να γίνει;

Σφράγισμα εσωτερικ
Μια εναλλακτική λύση για 
δοσολόγηση είναι η εισαγωγή 
με το Fernox F4 Express 
απευθείας σε εξαεριστήρα ενός
 σώματος. 

  ών 
διαρροών (μόνο συστήματα 
κεντρικής θέρμανσης) 
Μικρές διαρροές,

 Διαρροών. 
Κάθε προϊόν            

Σε ένα ανοικτό σύστημα , ρίξτε τον
 Στεγανοποιητή Διαρροών 

F4 μέσα στη δεξαμενή και απλά 
τραβήξτε 5-10 λίτρα νερού από 
τον κρουνό εκκένωσης αρχικά 
επιστρέφοντάς το στον συλλέκτη

Επισκευή εξωτερικών διαρροών 
(για όλους τους τύπων σωλήνων
 νερού) Για να επισκευάσετε 
εξωτερικές διαρροές σε σωλήνες
 και εξαρτήματα, 
χρησιμοποιήστε Εξωτερικό 
Στεγανοποιητή Διαρροών 
Fernox LS-X με  μια επίδεση 
από τεφλόν ή μία άλλη 
ενισχυτική ταινία. 
Αφού κλέισετε το νερό και 
αδειάσετε για να απομακρύνετε 
την πίεση του νερού από την 

διαρροή , εφαρμόστε τον 
Εξωτερικό Στεγανοποιητή 
Διαρροών Fernox LS-X σε μια 
στεγνή επιφάνεια γύρω από την 
διαρροή. Τυλίξτε τον σωλήνα με 
ένα στρώμα τεφλόν ή άλλη ταινία
 ενίσχυσης με  50 % επικάλυψη 
και επεκτείνετε πέρα από την 
περιοχή της διαρροής. 
Αμέσως εφαρμόστε 
επαναληπτικά στρώματα 
Εξωτερικού Στεγανοποιητή 
Διαρροών Fernox LS-X και 
επιπλέον στρώματα επίδεσης 
για να σχηματίσετε ένα στρώμα 5
 mm πριν την αποκατάσταση. 

H FERNOX ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: Στεγανοποιητής Διαρροών Fernox F4, Στεγανοποιητής 
Διαρροών Fernox F4 Express, Στεγανοποιητής Εξωτερικών Διαρροών Fernox LS-X 

 τον Fernox 
Στεγανοποιητή 

Fernox 
Στεγανοποιητής Διαρροώ ν
διαχειρίζεται 100 λίτρα ή 
μέχρι 10 μονόστηλα σώματα. 

 
συμπεριλαμβανομένης της 
πτώσης πίεσης σε μεικτούς 
λέβητες και άλλα κλειστά 
συστήματα, μπορούν να 
επισκευαστούν 
χρησιμοποιώντας 

 για να εξασφαλίζετε ότι δεν 
πετάτε επεξεργασμένο νερό. 
Επαναλάβετε το προηγούμενο 
βήμα μέχρι να απορροφηθεί  ο 
Στεγανοποιητής F4 μέσα στο 
σύστημα κυκλοφορίας.
Σε ένα κλειστό σύστημα 
εισάγετε τον Στεγανοποιητή F4 
500 ml σε ένα σωληνωτό σώμα.
 Ξεκινήστε τον κυκλοφορητή και 
εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα 
θερμότητας για πετύχετε 
ομοιόμορφη κατανομή. 


