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Consumenten gamma

SUPER CCHARGE®

Product specificaties

Anti-Olieverbruik
Wynn's Super Charge® is een product dat overmatig
olieverbruik vermindert.

Eigenschappen
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Verhoogt de viscositeitindex van smeeroliën.
Versterkt de oliefilm bij hoge temperatuur en zware belasting.
Herstelt de compressie en oliedruk.
Stopt overmatig olieverbruik en uitlaatrook ten gevolge daarvan.
Verzekert een stevige smeerfilm, ook bij oudere motoren.
Verhindert metaal-op-metaal contact onder hoge belasting.
Dempt motorgeluid.
Beschermt tegen corrosie, oxidatie, roest en slijtage.
Is mengbaar met alle minerale en synthetische mono- en multigrade oliën.
Is onschadelijk voor katalysatoren.

Toepassingen
ü Bij zware belasting, hoge temperaturen en overmatig motorlawaai.
ü Alle benzine- en dieselmotoren van voertuigen en stationaire installaties met hoog
olieverbruik, lage oliedruk en compressie.
ü Speciaal voor oudere motoren.
ü In geval van lange rijtrajecten, warm zomerweer, rijden in de bergen, trekken van een
caravan.
Gebruiksaanwijzing
ü
ü
ü
ü

Motor laten warmdraaien en uitschakelen.
Aan de motorolie toevoegen.
Dan de motor 10 min. laten draaien of enkele km bij matige snelheid rijden.
1 blik Wynn’s Super Charge (325 ml) behandelt 3 tot 6 l motorolie.

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op
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Verpakking
PN 51375 – 12x325 ml – NL/FR/DE
Opmerking

Product specificaties

Herstelt geen mechanische defecten.
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