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Ammattilaistuotteet 

Cylinder Block Seal 
 

Wynn’s Cylinder Block Seal korjaa sylinterilohkojen 
halkeamat ilman osien purkamista. 

 
 

 Muodostaa lasinkovan kerroksen altistuessaan ilmalle. 
 Korjaa valurautaisten, teräksisten ja alumiinisten sylinterilohkojen halkeamat ilman 

osien purkamista. 
 Pysäyttää metallisten kannentiivisteiden pienet vuodot tai halkeamat. 
 Takaa pysyvän korjauksen 30 minuutissa. 
 Kestää korkeaa painetta, veden painetta ja tärinää. 
 Ei tuki letkuja. 
 Ei korjaa kumisia tiivisteitä. 

 

 
 

 Sylinterilohkon sisäisiin ja ulkoisiin halkeamiin, jotka aiheuttavat öljyjärjestelmään tai 
palotilaan kulkeutuvia ulkoisia tai sisäisiä vesivuotoja. 

 Mikäli pakoputkesta tulee huomattavan paljon valkoista savua. 
 Mikäli öljyjärjestelmässä on kahvinväristä öljy-vesiemulsiota (voidaan nähdä 

täyttökorkista). 
 

 
 
Olomuoto : ruskea neste 
Tiheys 20 °C:ssa : 1,281 kg/dm³ 
pH-arvo : 11,60 
 
 
 
 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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 Normaali käsittely 

Korvaa vanha neste vedellä. Lisää Wynn’s Cooling System Flush -tuotetta veteen. Anna 
moottorin käydä 15 minuutin ajan. Poista seos ja huuhtele vedellä. Täytä järjestelmä 
uudelleen vedellä. Irrota jäähdyttimen ylempi letku sekä termostaatti. Ravista Wynn’s 
Cylinder Block Seal -pullo ennen käyttöä. Lämmitä pullo mikäli tuote on kylmää. Kaada 
Wynn’s Cylinder Block Seal -tuotetta irrotetun termostaatin aukkoon (325 ml:n 
pullollinen riittää 8-litraisille piireille). Asenna puretut osat takaisin, jotta 
jäähdytysjärjestelmä sulkeutuu taas (termostaattia EI asenneta takaisin). Täytä 
vedellä. Lämmitä moottori. Anna moottorin käydä lämmityksen jälkeen vähintään 15‒
20 minuutin ajan. Tarkista veden lämpötila käsittelyn aikana. Sammuta moottori. 
Poista vesi moottorin jäähdyttyä ja huuhdo huolellisesti. Täytä jäähdytysnesteellä 
(pakkasneste + vesi). Asenna termostaatti paikalleen. 
 

 Sylinterin seinän halkeamat 
Toimi samalla tavalla, mutta irrota sytytystulppa (bensiinimoottori) tai ruiskutussuutin 
(dieselmoottori) vaurioituneesta sylinteristä. Mikäli useassa sylinterissä on vaurioita, 
poista sytytystulpat (tai ruiskutussuuttimet) vuorotellen ja anna kunkin olla irti 5 
minuutin ajan. 
 

 Suuret halkeamat 
Toimi samalla tavalla, mutta jätä Wynn’s Cylinder Block Seal -tuote 
jäähdytysjärjestelmään 3‒4 päivän ajaksi ennen tyhjennystä. 

 
 Mikäli tuotetta joutuu lasi- tai maalipinnalle, poista välittömästi puhtaalla vedellä. 
 Käytä Wynn’s Cooling System Stop Leak -tuotetta ehkäisemään ja pysäyttämään 

jäähdyttimen vuotoja. 
 

 
 
Tuotenumero 72250 – 24 x 325 ml  
 

 
 
Wynn’s Cylinder Block Seal ei ole yhteensopiva jäähdytysnesteiden kanssa. Sitä tulee lisätä vain 
veteen. Älä kaada sitä öljyyn tai suoraan sylintereihin. 
 
 

 

 

Ohjeet 

Pakkaus 

Tärkeää 
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