
RESTORE/RESTORE PLUS
HEAVY-DUTY COOLANT REINIGERS

De veilige en efficiënte
manier om Heavy-Duty
koelsystemen te reinigen

• Verwijdert roest, kalkafzetting en olievervuiling
• Reinigt koelsystemen zonder een restfilm op de 

warmteoverdrachtoppervlakken na te laten
• Tast geen metaaloppervlakken, pakkingen, 

rubberslangen of kunststofonderdelen aan

Een onvoldoende warmteafvoer door een
vervuild koelsystem kan uw motor ernstig
beschadigen. Als het systeem vervuild of
verstopt is, zal U er niet in slagen om het
vuil te verwijderen door enkel te spoelen
met water. Fleetguards systeemreinigers
Restore en Restore Plus kombineren de
nodige eigenschappen voor een effektieve
reiniging van het koelsysteem op indruk-
wekkende wijze. 
Ze verwijderen vervuiling zonder de 
metalen oppervlakken, pakkingen, rubber-
slangen of kunststofonderdelen van een
heavy-duty koelsysteem te beschadigen. 
Beide reinigers werken snel en effectief om
problemen in het koelsysteem op te lossen

en een kostelijke stilstand te besparen.

Restore is een efficiënte reiniger op basis
van basen (geen zuur) die in het bijzonder
geschikt is voor het verwijderen van
silikaatgel, maar ook van olievervuiling 
en corrosie aan de soldeernaden.

Restore Plus is een reiniger op zuur-basis,
ontworpen om hevige roest en kalkvor-
ming te verwijderen. 
Restore Plus is de eerste keuze voor het
verwijderen van olievervuiling.

Restore en Restore Plus zijn bijzonder
gemakkelijk te gebruiken.
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Voor meer informatie :
België    +32 15 28 93 11
Frankrijk              +33 298 76 49 49
VK +44 1455 542 222
Zuid-Afrika    +27 33 355 5815

Part-Nr. Beschrijving Eenheden
CC 2601 Restore 3,8 liter
CC 2611 Restore 19 liter
CC 2612 Restore 208 liter

CC 2638 Restore Plus 3,8 liter
CC 2637 Restore Plus 208 liter

Nieuwe, 

verbeterde 

formule tegen 

olievervuiling



Toepassing/Prestatie
De keuze van reiniger moet gebaseerd zijn naargelang de aard van de vervuiling.  

Fleetguard biedt twee koelsysteem-reinigers aan waarmee iedere vorm van
vervuiling effektief wordt verwijderd. Beide reinigers werken snel en effec-
tief om koelsysteemproblemen op te lossen, stilstand en geld te besparen.

1. Koelsysteem laten leeglopen, 
gebruikt koelmiddel verwijderen.
Systeem spoelen.

2. Per 10-15 liter koelsysteem-
inhoud 1 liter Restore of 
Restore Plus toevoegen en het 
systeem met leidingwater 
aanvullen.

3. Verwarming op maximum zetten
om een optimale doorstroming 
van koelvloeistof te garanderen.  
Aanjager moet niet ingeschakeld
zijn.

Het gebruik van Restore en Restore Plus
Aub. de volgende aanwijzingen opvolgen 

4. Motor gedurende twee uur op 
bedrijfstemperatuur laten draaien.

5. Systeem laten leeglopen en 
met leidingwater spoelen. 
Indien aanwezig, koelwaterfilter 
vervangen.

6. Koelsysteem met kwaliteits-
koelmiddel vullen (b.v. 
Fleetguard ES Compleat )

Belangrijk:
Fleetguards Restore en Restore Plus
bevatten geen antivries.  Vermijden
dat het koelsysteem gedurende de
reinigingsprocedure bevriest.

Opgelet: 
De effektiviteit van Restore en Restore
Plus is afhankelijk van de duur van
het reinigingsproces, de temperatuur
en de concentratie van de reiniger. 
Een extreem verkalkt systeem, waar 
de doorstroming beperkt is, kan een
hogere reiniger-concentratie, hogere
temperatuur, of een langere reinigings-
tijd vergen.  
Restore en Restore Plus kunnen ver-
antwoord tot tweemaal de aanbevolen
concentratieniveaus gebruikt worden. 
Een extreem vervuild systeem zou
meer als één reinigingsprocess
nodig kunnen hebben.

De aanbevolen maximale toepassings-
tijd met elk type reiniger in het koel-
systeem is drie uur.  
Elk verlengd gebruik kan tot schade
aan de dichtingen en corrosie aan de
lichtmetalen onderdelen in het systeem
leiden.
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Probleem Restore Restore Plus

Silikaat Gel uitstekend niet aanbevolen
Roest niet aanbevolen goed
Kalkafzetting niet aanbevolen uitstekend
Olie en vetvervuiling uitstekend goed
Soldeer-corrosie niet aanbevolen goed


