Informações sobre o produto

PI 18/20/08/2020

Pro-Line Automatik-Getriebe-Reiniger
Descrição
Líquido de limpeza altamente eficaz para eliminar sedimentações e depósitos prejudiciais na caixa de velocidades automática, garantindo assim a mudança de
velocidades sem problemas. Desta forma, poderá aumentar o tempo de vida útil da caixa de velocidades.
Os aditivos detergentes e dispersantes altamente eficazes em combinação com o líquido portador, foram
testados em laboratório e em testes de campo perante situações reais relativamente à formação de resíduos com consistência semelhante à lama e à tinta.

Características
- limpa e protege
- garante um funcionamento óptima da caixa de
velocidades
- não ataca juntas de borracha e plástico
- optimiza a aplicação económica
- remove sem esforço as sujidades mais entranhadas

Embalagens disponíveis
1 l Lata chapa

5101
D-GB-I-E-P

5 l Jerrycan plástico

5179
D-GB-I-E-P

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

Dados técnicos
Base

Additiv,
Naphthenbasisches
Spezialöl / additive,
naphtha-base special oil

Índice de viscosidade

204

Viscosidade a 40°C

58,0 mm²/s

Viscosidade a 100 °C

11,8 mm²/s

Forma

flüssig, liquid

Odor

charakteristisch /
characteristic

Densidade a 15°C

0,885 g/ml

Campos de utilização
Adequado para todas as caixas de velocidades automáticas e direcções assistidas sem sistema adicional.
300 ml são suficientes para um volume de óleo ATF
de 6 a 9 litros.

Utilização
Adicionar o conteúdo da lata ao óleo para engrenagens e em seguida deixar o motor funcionar aprox. 10
a 15 minutos em ponto morto. Colocar todas as mudanças uma a duas vezes. Em seguida, desligar o motor e mudar o óleo e o filtro de óleo. Para um resultado ideal, recomendamos a aplicação o nosso aparelho de serviço para caixas de velocidades automáticas Gear Tronic.
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