OIL SYSTEM CLEANER - 1

Professioneel gamma

Product specificaties

OIL SYSTEM CLEANER
Wynn's Oil System Cleaner is een olie oplosbare vloeistof,
die het smeersysteem reinigt en beschermt, waardoor
directe vervuiling van de verse olie door achtergebleven
resten voorkomen wordt.

Eigenschappen
 Maakt afzettingen, onzuiverheden en bezinksel los in het carter, olieleidingen en op alle
onderdelen van het smeersysteem.
 Houdt het opgeloste vuil in suspensie en verhindert hun ophoping.
 Maakt vastzittende zuigerveren en hydraulische klepstoters los.
 Voorkomt directe vervuiling van de nieuwe olie door achtergebleven resten.
 Verlengt de levensduur van de nieuwe olie door de reiniging.
 Bevat EP additieven voor een supplementaire bescherming tegen slijtage tijdens de
behandeling.
 Is onschadelijk voor de katalysator.
 Compatibel met alle minerale en synthetische oliën en geschikt voor gewone en low
SAPS toepassingen.
Toepassingen
 Voor benzine-, LPG- en dieselmotoren met of zonder turbo, ook voor stationaire
motoren.
 Handgeschakelde versnellingsbakken, differentiëlen en reductiekasten.
Gebruiksaanwijzing
 Voor motoren
- Aan de motorolie toevoegen VÓÓR de olieverversing.
- Warme motor 20 minuten stationair laten draaien.
- Motor afzetten, direct de olie verversen en de filter vervangen.
- Een blik van 325 ml behandelt tot 6 liter motorolie.
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OIL SYSTEM CLEANER - 2

 Voor handgeschakelde versnellingsbakken, differentiëlen, reductiekasten
- Voeg 5 % Wynn's Oil System Cleaner aan de olie toe.
- Rijd 1 tot 8 uur zonder extra zwaar te belasten. Vervang de olie.
Verpakking

Product specificaties

PN 47241 – 12x325 ml – DE/IT/FR/NL
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