COOLING SYSTEM FLUSH - 1

Professioneel gamma

COOLING SYSTEM FLUSH

Product specificaties

uitstekende werking in alle koelvloeistoffen
Wynn's Cooling System Flush is een concentraat om
koelsystemen grondig te reinigen.

Eigenschappen
 Krachtige zuurvrije radiatorreiniger.
 Tweevoudige werking: 1. Verwijdert ketelsteen.
2. Verwijdert roest, afzettingen en olieachtige residu’s.
 Uitstekende werking in alle koelvloeistoffen, ook in OAT koelvloeistoffen (organische
zuren technologie).
 Houdt vet en vuildeeltjes in suspensie tijdens het reinigen.
 Is onschadelijk voor rubber slangen, pakkingen en alle metalen in het koelsysteem.
 Bijzonder goed werkzaam in gesloten koelsystemen.
 Herstelt de goede werking van de bedieningsorganen in het koelsysteem.
Toepassingen
 Voor alle "water" gekoelde systemen van benzine- en dieselmotoren.
 Aanbevolen bij het verversen van de koelvloeistof volgens de voorschriften van de
fabrikant.
 Bijzonder geschikt voor het reinigen van oudere koelsystemen.
Gebruiksaanwijzing
 De gehele inhoud in het koelsysteem gieten via het expansievat indien deel van het
systeemcircuit (2 slangen: uit en retour) of direct in de radiator indien er een
overlooptank met een enkele slang is.
 Voor een nog betere werking, eerst de oude koelvloeistof door water vervangen en dan
Wynn’s Cooling System Flush toevoegen.
 Motor laten warmlopen en verwarming op “WARM” instellen.
 Motor onbelast gedurende 10 minuten laten draaien.
 Motor afzetten en laten afkoelen, dan systeem openen en aflaten.
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 Met het systeem nog open, spoelen met water tot het helder is, dan sluiten en met
nieuwe koelvloeistof vullen.
 De inhoud van een fles van 325 ml behandelt een koelsysteeminhoud tot 12 liter.
 Voeg Wynn's Cooling System Stop Leak toe als preventief middel tegen lekkages.
Verpakking
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