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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”.

Boletim técnico atualizado em MAR/2013

ITW Chemical Products Ltda.
Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 Embu – SP- CEP: 06816-050 - Fone: (11) 4785. 2600 - Fax: (11) 4785. 2680

e-mail: dbortoletto@itwchem.com.br

PPOOWWEERR FFLLUUSSHH MMAACCHHIINNEE
Equipamento para limpeza de sistema de arrefecimento.

Descrição:

Wynn’s Power Flush Machine realiza um serviço completo de limpeza e toca total do
fluido de arrefecimento no sistema de refrigeração e radiador em até 20 minutos.

Wynn’s Power Flush Machine limpa o fluido contaminado do sistema de arrefecimento,
incluindo radiador, bloco do motor, núcleo do aquecedor e as mangueiras sem
prejudicar o sistema. Possue manometros de pressão os quais fazem a checagem do
sistema.

Wynn’s Power Flush Machine totalmente portátil, opera em 12 volts (bateria do veículo).
Conexão fácil e rápida através de mangueiras localizadas na parte superior do radiador.

Principais vantagens:

 LIMPEZA RÁPIDA DE 20-30 MINUTOS.
 RESTAURA A TROCA TÉRMICA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.
 LIMPA TODO O SISTEMA DE ARREFECIMENTO.
 EVITA A CONTAMINAÇÃO DO FLUIDO NOVO NO SISTEMA.

BBOOLLEETTIIMM TTÉÉCCNNIICCOO
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