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Professioneel gamma

Product specificaties

Power Steering Flush
Wynn's Power Steering Flush is een reinigingsmiddel, dat
ontwikkeld is om het stuurbekrachtigingsysteem te
reinigen.

Eigenschappen
 Gebruiksklare compleet reinigingsmiddel.
 Verwijdert vuil en onzuiverheden uit het volledige stuurbekrachtigingsysteem.
 Verbetert het rendement en versoepelt de werking van het stuurbekrachtigingsysteem.
 Verlengt de levensduur van de onderdelen van het stuurbekrachtigingsysteem.
 Vermindert of elimineert stuurgeluiden.
 Verhindert het voortijdige dure falen van het stuursysteem.
 Verhindert trage stuurreacties bij koude temperaturen ‘s morgens.
Toepassingen
 Aanbevolen als de olie in de stuurbekrachtiging gewisseld wordt of indien men
problemen met de stuurbekrachtiging heeft.
 Voor alle stuurbekrachtigingsystemen.
Kenmerken
Uitzicht
Densiteit bij 15°C
Brekingsindex bij 20°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij 100°C
Viscositeitindex

: klare geelbruine vloeistof
: ca. 0,8854 kg/dm³
: ca. 1,4845
: ca. 26,0 mm²/s
: ca. 4,93 mm²/s
: 114

Gebruiksaanwijzing


Gebruiken met de Wynn’s Power Steering Serve machine.
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Verpakking

Product specificaties

PN 62411 – 6x1,9 liter – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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