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Ammattilaistuotteet 

COOLING SYSTEM  
STOP LEAK 

 

Wynn's Cooling System Stop Leak on tuote, joka on 
kehitetty tukkimaan jäähdyttimen ja koko 
jäähdytysjärjestelmän pienet vuodot sekä suojaamaan 
korroosiolta. 
 
 

 
 

 Tukkii ja ennaltaehkäisee jäähdyttimen sekä koko jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän 
vuotoja. 

 Tukkii kannen tiivisteen vuodot. 
 Ei vahingoita kumiletkuja, tiivisteitä tai muita järjestelmän komponentteja. 
 Yhteensopiva kaikkien jäänesto- ja jäähdytysnesteiden kanssa, myös OAT-

jäähdytysnesteiden (orgaaninen happoteknologia). 
 Kehitetty estämään jäähdyttimen vesiväylien ja lämpöantureiden tukkeutumista. 
 Tehostettu suoja ruostetta ja korroosiota vastaan. 

 

 
 

 Kaikille bensiini-, diesel- ja nestekaasumoottoreiden ”vesijäähdytteisille” järjestelmille 
lievien vuotojen esiintyessä. 

 Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi. 
 

 
 
Olomuoto : valkoinen suspensio 
Tiheys 15 °C:ssa : n. 1,001 kg/dm³ 
Jäätymispiste : n. 0 °C 
pH laimentamattomana : n. 7,8 
 
 
 
 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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 Mikäli jäähdytysjärjestelmä on hyvin likainen, on suositeltavaa puhdistaa se ensin 

Wynn’s Cooling System Flush -tuotteella. 
 Tarkista jäähdytysnesteen määrä. 
 Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä käyttölämpötilaan kaikki lämmittimen 

säätimet HOT-asennossa. 
 Ravista pakkaus huolellisesti ja kaada sen sisältö jäähdytysjärjestelmään jäähdyttimen 

täyttöaukon kautta tai paisuntasäiliön kautta, mikäli kyseessä on täysin suljettu 
läpivirtausjäähdytin. 

 Sulje järjestelmä ja anna moottorin käydä n. 5‒10 minuutin ajan kunnes vuoto tai 
vuodot ovat tukkeutuneet. 

 Täytä tarvittaessa jäähdytysnesteellä. 
 Yksi 325 ml:n tölkki riittää järjestelmään, jonka kapasiteetti on 5–12 litraa. 

 

 
 
Tuotenumero 45641 – 24 x 325 ml – DE/IT/FR/NL/DA/NO 
Tuotenumero 45644 – 24 x 325 ml – EN/ES/RU/SV/HU/PL 
 

 
 
ASTM D1881 -testi 
Moottorien jäähdytysnesteiden vaahtoutumisen standarditestausmenetelmä. 
 

Sekvenssit 1 2 3 Keskiarvo 
Vaahdon määrä 
(ml) 

50 45 65 53 

Hajoamisaika, 
”silmäkkeen” 
ilmestyminen 
(s) 

6 4 4 5 

 
ASTM D3147 -testi 
Moottoreiden jäähdytysnesteiden vuodonpysäytyslisäaineiden testauksen 
standarditestausmenetelmä. 
Tämä testausmenetelmä kattaa moottoreiden jäähdytysjärjestelmissä käytettävien 
vuodonestomateriaalien alustavaan arviointiin kuuluvat seulontatoimenpiteet. 
 

Hartsi 
Ennen/Jälkeen 

Hiukkaset 
Ennen/Jälkeen 

Seula Viimeinen 
kierros 

Viimeinen 
rako 

Nestehävikki 
ml 

Ei / Ei Ei / Ei 0,030 
tuumaa 

(0,762 mm) 

0,020 
tuumaa 

(0,508 mm) 

0,010 
tuumaa 

(0,254 mm) 

690 

 

 
 

Ohjeet 

Pakkaus 

Testit 
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CEC C 22-A-00:n mukainen korroosiotesti moottoreiden jäähdytysnesteille lasiastiassa 
Tämä testausmenetelmä kattaa yksinkertaisen dekantterilasitoimenpiteen, jolla arvioidaan 
moottoreiden jäähdytysnesteiden vaikutusta metallinäytteisiin kontrolloiduissa laboratorio-
olosuhteissa. 
 

Näyte CEC Massan muutos (mg/näyte) 
 Tiedot (mg) Ennen käsittelyä Käsittelyn jälkeen 
Kupari ± 5 -0,1 -0,8 
Juotostina ± 5 -1,9 -2,2 
Messinki ± 5 -0,7 -1,2 
Teräs ± 2,5 0,2  
Valurauta ± 2,5 1,8  
Valettu alumiini ± 5 -1,3 -3,4 

 
ASTM D-1384 -korroosiotesti moottoreiden jäähdytysnesteille lasiastiassa  
Tämä testausmenetelmä kattaa yksinkertaisen dekantterilasitoimenpiteen, jolla arvioidaan 
moottoreiden jäähdytysnesteiden vaikutusta metallinäytteisiin kontrolloiduissa laboratorio-
olosuhteissa. 
 

Näyte CEC Massan muutos (mg/näyte) 
 Tiedot (mg)  
Kupari ± 10 0,6 
Juotostina ± 30 2,4 
Messinki ± 10 1,1 
Teräs ± 10 -0,8 
Valurauta ± 10 -1,7 
Valettu alumiini ± 30 1,7 
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