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Pro-Line Getriebeöl Verlust Stop
Descrição
O Pro-Line Tapa Fugas caixa de velocidades regenera juntas endurecidas em borracha ou plástico. Acaba com as perdas de óleo de caixas de velocidades.
Acaba com as manchas de óleo prejudiciais ao ambiente. Evita a entrada de óleo nas embraiagens, impede que a lubrificação seja insuficiente e protege contra danos na caixa de velocidades devido a um nível
demasiado baixo de óleo.

Características
- aplicação fácil
- impede fugas de óleo para as engrenagens
- miscível com todos os óleos para caixas de
velocidades à venda no mercado
- óptima lubrificação em condições de utilização
extremas
- impede as manchas de óleo e a contaminação
ambiental

Dados técnicos
Viscosidade a 40°C

642 mm²/s
DIN 51562

Índice de viscosidade

101
DIN ISO 2909

Ponto de inflamação

66 °C
DIN ISO 2592

Ponto de fluidez

-27 °C
DIN ISO 3016

Número de cor (ASTM)

3,5
DIN ISO 2049

Base

Additivkombination /
combination of additives

Côr / aspecto

blau / blue

Densidade a 20°C

0,92 g/ml

Odor

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

de óleo.
Nota: Não se deve utilizar em caixas de velocidades
totalmente automáticas, nem em caixas de velocidades com embraiagem em banho de óleo.

Embalagens disponíveis
500 ml Lata chapa

5199
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Campos de utilização
Para todas as caixas de velocidades manuais, transmissões auxiliares e diferenciais de automóveis.

Utilização
O conteúdo de 500 ml da lata é suficiente para até 10 l
de óleo para engrenagens. Pode adicionar-se a qualquer altura. O efeito de vedação deve ocorrer só depois de aprox. 600 a 800 Km. Para garantir um resultado a longo prazo, deve-se voltar a utilizar o Pro-Line Tapa Fugas caixa de velocidades a cada mudança
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