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Professioneel gamma

H.P.L.S.

Product specificaties

Transmissiebehandeling (stopt olielekken)
Wynn's H.P.L.S. is een behandeling voor versnellingsbakken, die het schakelen verbetert, geluid vermindert en
olielekken stopt.

Eigenschappen
 Verbetert antiwrijving en antislijtage eigenschappen.
 Beperkt slijtage ten gevolge van metaal op metaal contact (versterkt E.P. additieven van
oliën voor versnellingsbakken).
 Vergemakkelijkt het schakelen.
 Verzekert een hydrodynamische smering, ook bij hoge belasting en hoge temperatuur.
 Voorkomt en vermindert trilgeluiden van tandwielen en lagers.
 Verlaagt de viscositeit bij koude temperatuur zodat men onmiddellijke smering heeft
bij koud starten.
 Voorkomt en stopt olielekken.
 Mengbaar met alle versnellingsbakoliën (ook ATF Dexron, Mercon) en hydraulische
oliën op synthetische en minerale basis.
Toepassingen
 Voor stuurhuis, manuele versnellingsbakken en differentiëlen.
 Niet voor automatische versnellingsbakken gebruiken.
Gebruiksaanwijzing
 Een tube van 125 ml behandelt 2 liter olie voor versnellingsbakken.
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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 59403 – 24x125 ml tubes – FR/DE/NL/ES
PN 59406 – 24x125 ml tubes – EN/IT/RU/HU
PN 59405 – 12x125 ml tubes in blisterverpakking – FR/DE/NL/ES/TR/EL/PT
PN 59408 – 12x125 ml tubes in blisterverpakking – EN/IT/RU/HU/PL/CZ/SV
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