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254  Automatkasse flush

PI 254 20191017

micrologic®

Innovativ spyling av automatgir basert på rensemidler med lav viskositet. Tensider med sterk rengjøringseffekt løser 
opp og fjerner smussavleiringer i automatgirsystemet.

Egenskaper
 B Fjerner smussavleiringer fra automatgirsystemet
 B Inneholder rensemidler med lav viskositet og effektfulle tensider for utmerket rengjøringsresultat.
 B Sørger derfor for optimal kobling av automatgiret
 B Inneholder additiver som smører komponentene under rengjøringen
 B Kan brukes sammen med alle oljer for automatgir
 B Ingen ekstra miljøbelastning
 B Kan destrueres sammen med gammel olje

Bruksområde
 B For rensing av automatgirkretsløpet
 B Skal kun brukes i momentomformere med ATF-olje i samsvar med DEXRON spesifikasjon
 B Før skifte av automatgirolje
 B Ved koblingsproblemer forårsaket av tilsmusset giroljekretsløp
 B Slik at den nye ATF-oljen ikke tilsmusses etter giroljeskift

Instruksjoner
Tilsett boksens innhold i driftsvarm girolje for du skifter automatgirolje. Minimum og maksimum oljenivå må 
ikke underskrides eller overskrides. La motoren gå på tomgang i maksimalt 10 minutter. Koble om minst 
to ganger til hver girposisjon. Skift deretter ATF-olje. Etter rengjøringen fyller du ny ATF-olje i henhold til 
bilprodusentens forskrifter og lar motoren gå i noen minutter.

Merknad
 B Skal kun brukes i momentomformere med ATF-olje som spesifisert i DEXRON
 B Rensemiddelet er basert på ATF Dexron-oljer. Rester i girsystemet er derfor ikke noe problem
 B Rester av rengjøringsmiddel med løsemiddel kan derimot utgjøre en risiko i girsystemet

Produktbeskrivelse Innhold Emballeringsenhet Artikkelnummer
Automatkasse flush 300 ml 12 Stck(pcs) MH25400300Z


