
COOLING SYSTEM FLUSH - 1 

 

 

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia 
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu  

Tässä esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön 
kokemuksiimme.  Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kanna tästä 

mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita.  Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, edellä esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa. 

Tuotenumero 45941_44 - Viimeisin päivitys: 2.8.2007 
 

 

 

Tu
ot

et
ie

do
t 

 
 

 
Ammattilaistuotteet 

COOLING SYSTEM FLUSH 
Korkeaa suoritustehoa kaikissa 

jäähdytysnesteissä 
Wynn's Cooling System Flush on tiiviste, joka on kehitetty 
puhdistamaan perusteellisesti kaikki autojen 
jäähdytysjärjestelmät. 
 
 

 
 

 Vahva, hapoton jäähdyttimen puhdistusaine. 
 Toimii kaksivaikutteisesti: 1. Liuottaa saostumat. 

2. Poistaa ruosteen, epäpuhtaudet ja öljyjäämät. 
 Erinomainen suorituskyky kaikentyyppisissä jäähdytysnesteissä, myös OAT-

jäähdytysnesteissä. 
 Eristää lian ja hiukkaset puhdistuksen aikana. 
 Turvallinen kumiletkuille, tiivisteille ja kaikille jäähdytysjärjestelmän metalleille. 
 Erittäin tehokas kaikissa suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä. 
 Palauttaa jäähdytysjärjestelmän sisäisten säädinten optimaalisen toiminnan. 

 

 
 

 Kaikille bensiini- ja dieselmoottoreiden ”vesijäähdytteisille” järjestelmille. 
 Suositellaan käytettäväksi vaihdettaessa jäähdytysnestettä valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. 
 Erityisen tehokas vanhempien jäähdytysjärjestelmien puhdistamisessa. 

 

 
 
Olomuoto  : hieman samea vihreä neste 
Tiheys 15 °C:ssa  : n. 1,071 kg/dm³ 
Taitekerroin 20 °C:ssa : n. 1,356 
Jäätymispiste  : n. 0 °C 
pH laimentamattomana : n. 12,2 
 
 
 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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 Ravista tölkki huolellisesti ja kaada sen sisältö jäähdytysjärjestelmään 
paisuntasäiliön kautta, mikäli sellainen kuuluu järjestelmän kiertoon (2 letkua: 
ulostulo ja paluu), tai suoraan jäähdyttimeen mikäli järjestelmään on asennettuna 
yksiletkuinen ylivuotosäiliö. 

 Paremman suoritustehon saadaksesi korvaa vanha jäähdytysneste ensin vedellä ja 
lisää sen jälkeen Wynn’s Cooling System Flush -tuotetta. 

 Lämmitä moottori lämmittimen säädin asetettuna HOT-asentoon.  
 Anna moottorin käydä joutokäynnillä 10 minuutin ajan. Pidä lämmitin yhä HOT-

asennossa. 
 Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä, avaa tyhjennysventtiili ja tyhjennä 

järjestelmä. 
 Järjestelmän ollessa vielä auki huuhtele vedellä kunnes se on kirkasta, sulje 

järjestelmä ja täytä uudelleen jäähdytysnesteellä. 
 Yks 325 ml:n tölkki riittää järjestelmään, jonka kapasiteetti on 12 litraa. 
 Lisää Wynn's Cooling System Stop Leak -tuotetta vuotojen ennaltaehkäisyä varten. 

 

 
 
Tuotenumero 45941 – 24 x 325 ml – DE/IT/FR/NL 
Tuotenumero 45944 – 24 x 325 ml – EN/ES/RU/PT 
 

 
 
Mikäli jäähdytysjärjestelmässä on jäähdytysnesteen suodatin, irrota se puhdistustoimenpiteen 
ajaksi. 
 
 
 

 

 

Ohjeet 

Pakkaus 

Huom. 
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