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PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY 
 

TECHNICKÝ LIST 
 
PRODUKT:   472 

OIL SYSTEM CLEANER AND CONDITIONER (Ölsystemreiniger) 
   WYNN´S ČISTIČ OLEJOVÝCH SYSTÉMŮ 
 
 
POPIS: 
 
Wynn´s OIL SYSTEM CLEANER AND CONDITIONER  je olejová přísada, která byla vyvinuta, 
aby zevnitř čistila a chránila olejový systém motorů a zamezila znečištění nového oleje zbytky 
oleje starého. 
 
 
VLASTNOSTI: 
 
− Rozpouští šlem a váže nečistoty a usazeniny v klikové skříni  
− Čistí zevnitř motory, hydraulické systémy, převodovky a diferenciály 
− Uvolňuje pístní kroužky a hydraulická zdvihátka 
− Omezuje znečištění nového oleje zbytky starého oleje 
− Obsahuje EP přísady jako zvláštní ochranu 
− Během ošetření chrání proti otěru 
− Je neutrální vůči katalyzátorům 
 
POUŽITÍ: 
 
- pro benzinové a naftové motory s nebo bez turba a stacionární zařízení 
- pro všechna hydraulická a oběhová zařízení 
- manuální převodovky, diferenciály, redukce 
 
NÁVOD: 
 
a) motory 
- do motorového oleje přidat Wynn´s Čistič olejových systémů 
- motor nechat 10 – 20 minut běžet na volnoběh, zastavit motor a vypustit olej 
- vyměnit olejový filtr a naplnit nový olej (množství dle návodu výrobce) 
- obsah plechovky 325 ml ošetří 3 – 6 litrů motorového oleje  
- při větším obsahu motorového oleje přidat 5 – 10 % Wynn´s Čističe olejových systémů 
 
b) manuální převodovky, diferenciály, redukce 
- do oleje přidat 5 – 10 % Wynn´s Čističe olejových systémů 
- 1 – 8 hodin jezdit bez přílišného zatěžování motoru. Vyměnit olej. 
 
c) hydraulické okruhy 
- do oleje přidat 5 – 10 % Wynn´s Čističe olejových systémů 
- doba ošetření se řídí teplotou oleje, vyměnit olej 
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TECHNICKÁ DATA: 
 
Vzhled    : čirá žlutá kapalina 
Hustota při 15 °C  : cca 0,8392 kg/dm³ 
Viskozita při 0 °C  : cca 2,23 
Bod vzplanutí (P-M)  : cca 65 °C 
 
 
BALENÍ: W472 karton 24 x 325 ml 
  W472 karton   4 x 5 l 
 


