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Product specificaties

Professioneel gamma

EXTREME
COOLING SYSTEM
DEGREASER
Extreme Koelsysteem Reiniger
Wynn's Extreme Cooling System Degreaser verwijdert olie
en sludge in het koelsysteem van de wagen.

Eigenschappen
 Verwijdert olie en sludge in het koelsysteem (ten gevolge van een lekke warmtewisselaar of cilinderkoppakking).
 Ontvet en reinigt het gehele koelsysteem.
 Houdt de residu’s in suspensie tijdens het reinigen.
 Herstelt het optimaal functioneren van het koelsysteem.
 Uitstekende werking in alle types koelvloeistoffen, eveneens OAT koelvloeistoffen.
 Is volledig oplosbaar in water.
 Is onschadelijk voor rubber slangen, pakkingen en alle metalen in het koelsysteem.
Toepassingen
 Voor alle “water” gekoelde systemen van benzine-, diesel- en LPG-motoren.
Gebruiksaanwijzing
 Een fles van 325 ml behandelt koelsystemen tot 7 liter.
 Wynn’s Extreme Cooling System Degreaser direct in de radiator gieten of via het
expansievat indien deel van het systeemcircuit.
 Motor laten warmlopen en verwarming op WARM instellen.
 Motor onbelast gedurende 20 minuten laten draaien.
 Motor afzetten. Het systeem ledigen, spoelen met water, het systeem sluiten en
vullen met water.
 Motor onbelast gedurende 5 minuten laten draaien. Verwarming nog steeds op
WARM ingesteld.
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 Motor afzetten. Het systeem ledigen, spoelen met water tot het helder is, het
systeem sluiten en vullen met koelvloeistof.
Voor motoren met heel zware olievervuiling kan een tweede behandeling
noodzakelijk zijn.

Product specificaties

Voor het verwijderen van roest en ketelsteen Wynn’s Cooling System Flush gebruiken.
Voeg Wynn's Cooling System Stop Leak toe als preventief middel.
Verpakking
W25541 – 12x325 ml – EN/FR/IT/RU
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