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Professioneel gamma

Product specificaties

Super Charge®
Wynn's Super Charge® is een olie oplosbaar additief,
ontwikkeld om de viscositeiteigenschappen van motoroliën
bij hoge temperatuur te verbeteren en om olielekken te
stoppen.

Eigenschappen










Behoudt de oliedruk bij hoge temperaturen.
Verbetert de compressie en rendement van oudere motoren.
Vermindert olieverbruik en uitlaatrook.
Stopt en voorkomt olielekken zonder demontage.
Vermindert motorgeluid.
Vermindert wrijving en slijtage bij hoge belasting dankzij een solide smeerfilm.
Verlengt de levensduur van de motor.
Is mengbaar met alle minerale en synthetische monograde en multigrade oliën.
Tast de werking van de katalysator niet aan.

Toepassingen





Bij hoge temperaturen en zware motorbelasting.
Speciaal aanbevolen bij oudere motoren.
Zeer doeltreffend bij olielekken aan rubberen klepsteelafdichtingen.
Aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren van voertuigen of stationaire installaties, die een te hoog olieverbruik, te lage compressie of te lage oliedruk hebben.

Kenmerken
Uitzicht
Dichtheid bij 20°C
Viscositeit bij 100°C
Brekingsindex bij 20°C

: gele vloeistof
: 0,849 kg/dm³
: 195 mm²/s
: 1,47
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Gebruiksaanwijzing
 Bij warme motor de inhoud aan de volle carter toevoegen.
 Dan de motor 10 min. laten draaien of enkele km bij matige snelheid rijden.
 Een blik van 1 liter is voldoende om minimum 15 l olie te behandelen.

Product specificaties

Verpakking
PN 51395 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
Opmerking
Herstelt geen mechanische defecten.
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