
Beschrijving
Automatische Transmissie Reiniger is een zeer effec-
tieve reinigingsvloeistof om storende aanslag en resi-
du's in automatische transmissies op te lossen en
daarmee een optimale werking van de schakeling te
garanderen. Dit werkt bevorderlijk op de levensduur
van de transmissies. De zeer effectieve detergent- en
dispersant-additieven in combinatie met de drager-
vloeistof werden in talrijke laboratorium- en praktijk-
gerichte veldtests getest op het oplossen van sludge
en lakvormers.

Eigenschappen
geen milieubelasting-
eenvoudig toe te passen-
neutraal met betrekking tot gangbare
afdichtingsmaterialen

-

zorgt voor optimale schakelfunctie-
snelle reiniging-
voorzichtige reiniging-
hoge mate van efficiency-

Technische gegevens
Basis Additiv,

Naphthenbasisches
Spezialöl / additive,
naphtha-base special oil

Viscositeitsindex 204
Viscositeit bij 40 °C 58,0 mm²/s
Viscositeit bij 100 °C 11,8 mm²/s
Vorm flüssig, liquid
Geur charakteristisch /

characteristic
Dichtheid bij 15 °C 0,885 g/ml

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor alle automatische transmissies.

Gebruik
Blikinhoud voor het verversen van de olie met behulp
van een trechter via de peilstok bij de bedrijfswarme
transmissieolie mengen. Motor ca. 10 minuten in par-
keerstand laten lopen en in stand minstens twee keer
alle posities van de schakelpook doorlopen. Na de rei-
niging olie verversen en filter vervangen met de juiste
Liqui Moly transmissieolie. De blikinhoud van 300 ml
is voldoende voor 6-9 liter olievolume. Liqui Moly Au-
tomatische Transmissie Reiniger kan tevens in alle op
de markt gangbare reinigingsapparaten voor automa-
tische transmissies worden gebruikt. Hierbij dient
men de aanwijzingen van de fabrikant van het appa-

raat te volgen.

Verpakking
300 ml Bus blik 2512

D-GB-I-E-P
300 ml Bus blik 2700

GB-AUS

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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Telefoon: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
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