
“As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes
diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita
às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso”.
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Produto para limpeza sistemas de lubrificação automotivo.

Descrição:

Wynn’s Oil System Cleaner é um produto completamente solúvel em óleos lubrificante,
especialmente formulado para limpar e proteger o circuito de lubrificação e para
prevenir a contaminação do óleo novo causados pelos resíduos do óleo usado que
ficam no interior do motor e nos circuitos de lubrificação.

Wynn’s Oil System Cleaner dissolve lodos e mantém em suspensão no óleo usado
depósitos e sujeira. Limpa internamente, motores, sistemas hidráulicos, caixas de
engrenagens e diferenciais. Solta anéis de pistão e tuchos hidráulicos. Contêm aditivos
de Extrema Pressão proporcionando proteção extra as partes metálicas. Protege contra
o desgaste durante o tratamento, sem correr o risco de quebra das partes metálicas. É
inofensivo a catalisadores.

Principais vantagens:

 EXCELENTE PODER DETERGENTE E DISPERSANTE.
 INOFENSIVO AS PARTES INTERNAS DO MOTOR.
 DESOBSTRUI GALERIAS DE ÓLEO.
 CONTÉM ADITIVOS EXTREMA PRESSÃO.

Modo de uso:

1- Adicionar o produto Wynn’s Oil System Cleaner ao óleo do motor. (De preferência com
motor quente). 2- Deixar funcionar o motor em ponto morto e marcha lenta, por 15-20
minutos. 3- Desligar o motor e esvaziar todo o óleo lubrificante. 4- Trocar o filtro de óleo e
completar com óleo novo de sua preferência (de acordo com as especificações do
fabricante). Para cárter com conteúdos maiores, adicionar de 5 a 10% Wynn’s Oil System
Cleaner ao óleo do motor.

Dados Típicos:

Aparência: Líquido, Límpido
Cor Âmbar
Ponto de Fulgor > 70°C
Ponto de Ebulição > 160°C
Densidade 0,868 g/ml
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