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Kuluttajatuotteet 

STOP SMOKE 
 

Wynn's Stop Smoke on öljyliukoinen lisäaine, joka on 
suunniteltu vähentämään öljyn palamisesta johtuvia 
savupäästöjä.  
 
 

 
 

 Vähentää öljyn palamisesta johtuvia savupäästöjä. 
 Parantaa öljyn viskositeettiominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa. 
 Sulkee kuluneiden moottorinosien väliset aukot. 
 Parantaa puristusta ja moottorin suorituskykyä. 
 Rauhoittaa moottorin ääntä. 
 Varmistaa vahvan, suojaavan öljykalvon korkeissa lämpötiloissa. 
 Yhteensopiva kaikkien mineraaliöljyjen, synteettisten öljyjen sekä yksi- ja 

moniasteöljyjen kanssa. 
 Ei vahingoita katalysaattoreita. 

 

 
 
 Bensiini-, nestekaasu- ja dieselmoottoreille. 
 Autoille, jotka päästävät runsaasti öljyn palamisesta johtuvaa sinistä/harmaata savua. 
 Erityisen tehokas vanhemmissa moottoreissa, joissa on kuluneita osia. 
 Voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi raskaassa kuormituksessa ja korkeissa 

lämpötiloissa. 
 

 
 
Olomuoto  : ruskeankeltainen viskoosinen neste  

  Tiheys 15 °C:ssa               : 0,85 kg/dm³ 
Viskositeetti 40 °C:ssa : 5 889 mm²/s 

100 °C:ssa : 525,5 mm²/s  
Viskositeetti-indeksi : 265 
Leimahduspiste  : 200 °C  
Jähmepiste  : -7 °C 

Tekniset tiedot 

Käyttö 

Ominaisuudet 
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Lisää pakkauksen sisältö öljyyn moottorin ollessa lämmin. Saadaksesi tuotteen sekoittumaan 
hyvin öljyn kanssa anna moottorin käydä tai aja autolla 5 minuutin ajan. Yksi 350 ml:n 
pullollinen riittää 5 litraan moottoriöljyä. 
 Käytä öljynvaihdon yhteydessä tai tarvittaessa öljynvaihtojen välillä. 
 Anna Wynn's Stop Smoken valua pullosta kokonaan. 

 

 
 
Tuotenumero 50864 – 12 x 350 ml – EN/ES/PT/TR/EL/NL/FR/DE 
 

 
 
Ei korjaa mekaanisia toimintahäiriöitä. 
 
 

 

 

Huom. 

Pakkaus 
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