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Consumenten gamma

Product specificaties

SUPER
FRICTION PROOFING®
Anti-Motorslijtage
Beschermt de turbo
Wynn's Super Friction Proofing® is een additief dat de
wrijving en slijtage vermindert en de levensduur van de
olie verlengt.

Eigenschappen
ü Beschermt en verbetert moderne motoren.
ü Vormt een beschermende laag die de metaaloppervlakken beschermt tegen slijtage.
ü Remt de vorming van "black sludge", neerslag en lak af en houdt het smeersysteem
proper.
ü Voorkomt versnelde olieoxidatie (t.g.v. "blow-by").
ü Vermindert wrijving van bewegende metaaldelen.
ü Vermindert brandstofverbruik.
ü Helpt brandstofverbruik te verlagen.
ü Verlengt de levensduur van de olie.
ü Bevat GEEN vaste bestanddelen, die de goede werking van de motor zouden kunnen
tegenwerken.
ü Is onschadelijk voor katalysatoren.
ü Is mengbaar met alle minerale en synthetische monograde en multigrade oliën en is
geschikt voor gewone en LOW SAPS toepassingen.
Toepassingen
ü Alle benzine-, LPG-, hybride- en dieselmotoren met of zonder turbo.
ü Bijzonder aanbevolen voor motoren met turbo en stop/start systeem technologie.
ü Indien men veel kilometers rijdt, dan kan men midden in de oliewisselperiode de
motorolie navullen met Super Friction Proofing om de olie te versterken en de motor
te beschermen.
ü Niet gebruiken in motorfietsen met natte koppeling.
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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.
PN 66963

-

Laatste update:

18/01/2017

SUPER FRICTION PROOFING - 2

Gebruiksaanwijzing

Product specificaties

ü Aan de motorolie toevoegen via de olievulopening, bij voorkeur bij elke olieverversing.
ü 1 blik Wynn's Super Friction Proofing® (325 ml) behandelt 3 tot 6 l motorolie.
ü Mag ook tussentijds aan de motorolie toegevoegd worden om de additievenspiegel te
versterken.
Verpakking
PN 66963 – 12x325 ml – EN/FR/DE/NL/HU/ES
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