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Product specificaties

Professioneel gamma

AUTOMATIC
TRANSMISSION
TREATMENT
Wynn's Automatic Transmission Treatment is een olie
oplosbaar additief, ontwikkeld om lekkages te stoppen en
te voorkomen en schakelen te versoepelen.

Eigenschappen







Stopt en voorkomt lekkages.
Herstelt de elasticiteit van rubber oliekeerringen en O-ringen.
Reinigt en beschermt het systeem door zijn detergenten en dispergeermiddelen.
Versoepelt het schakelen.
Voorkomt veroudering en oxidatie van oliën voor automatische versnellingsbakken.
Verlengt de levensduur van de componenten.

Toepassingen
 Mag toegevoegd worden aan alle gebruikelijke oliën voor automatische versnellingsbakken, die aan Dexron II, Dexron III, Dexron VI, Ford, LHM of gelijkaardige specificaties
beantwoorden.
 Ook voor stuurbekrachtigingen met ATF oliën.
Gebruiksaanwijzing





Toevoegen aan de olie voor automatische versnellingsbakken.
Vul niet boven het maximum oliepeil.
1 bus van 325 ml behandelt tot 6,5 l olie voor automatische versnellingsbakken.
Voor stuurbekrachtigingen: 50 ml/liter olie.
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op
ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te
vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van
technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Verpakking

Product specificaties

PN 64544 – 12x325 ml – EN/SV/RU/FR/DE/NL
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