Quick Clean
Rensevæske til
automatgirkasser

++ Løser raskt opp avleiringer i ventilhus, oljefilter,
converter og oljekjøler
++ Minimerer problemer med at ventiler henger
eller setter seg fast på grunn av avleiringer
++ Skader ikke simringer eller pakninger i girkassen

BG 106

Quick Clean| Rensevæske til automatgirkasser
Utfordring:
Automatgirkassen har flere bevegelige deler enn noe
annet system i bilen, og den jobber hardt hvert minutt du
kjører. I motsetning til motoren byttes ikke oljen ved hver
12 000 km. Ved 50 000 km begynner oljen å vise tegn til
nedbrytning. Den har begynt å oksidere, bli brun i fargen
og den etterlater avleiringer rundt alle disse bevegelige
delene. Sakte og uten forvarsel begynner disse bevegelige delene å henge eller sette seg fast, noe som vil
resultere i varmgang og økende problemer med girskift.

Bruk:
Må brukes med BGs maskin for automatservice. Kjør
først systemet varmt. Tilsett deretter 325 ml BG 106
Quick Clean i den gamle oljen. Hev bilen slik at hjulene er
over bakken. Skift gjennom alle gir slik at BG 106 Quick
Clean er kjørt gjennom hele systemet. Etter at servicen er
ferdig, tilsett BG ATC Plus (BG310E) i den nye oljen. For
større kjøretøy er blandingsforholdet 3–4% (volum).

Artikkelnr:

Forpakning:

Antall

BG106E

325 ml

Eske à 24 stk

Testdata:

ASTM
TestTestmetode: resultater:

API-vekt @ 15,6°C:

D287

26,6

Spesifikk vekt @ 15,6°C:

D1298

0,8949

Tetthet U.S. lbs./gal.(kg/L)
@ 15,6°C:
D1250

7,461

Flammepunkt, TCC:

D56

61°C

Viskositet, cSt @ 40°C:

D445

15,5

Farge:

D1500

1,0

Farge:

Visuell

Lys oker
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Løsning:
BG 106 Quick Clean er et sikkert og effektivt rensemiddel.
Det vil raskt løse opp avleiringer i ventilhus, filter og
andre komponenter i girkassen før gammel olje tappes
av og ny tilsettes.

