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micrologic® HIGH TECH 254
Υγρό Πλύσης Αυτόματου Κιβωτίου Ταχυτήτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Περιέχει απορρυπαντικά χαμηλού ιξώδους και πολύ δραστικά τασιενεργά καθαρισμού, για 

εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού του κυκλώματος αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων.

 Απομακρύνει επικαθίσεις βρωμιάς από αυτόματα συστήματα μετάδοσης.

 Βελτιστοποιεί την απόδοση αλλαγών ταχύτητας των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.

 Περιέχει πρόσθετα τα οποία λιπαίνουν τα εξαρτήματα ενώ καθαρίζουν.

 Συμβατό με όλα τα λάδια αυτόματης μετάδοσης.

 Καμία πρόσθετη περιβαλλοντική μόλυνση.

 Μπορούν να διατεθούν μαζί με τα χρησιμοποιημένα λάδια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Τεχνικά: καινοτόμο υγρό πλύσης του κυκλώματος αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, έχοντας ως 

διαλύτη εξαιρετικά ρευστές τασιενεργές ουσίες.

 Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.

 Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη κατάσταση, διατηρώντας την αξία του.

 Περιβάλλον και υγεία: μείωση των επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

 Σε όλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων με λάδι ATF Dexron. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πότε:

 Σε κάθε αλλαγή λαδιού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων - πριν από την αλλαγή του λαδιού.

 Για την επίλυση προβλημάτων αλλαγής ταχυτήτων που προκαλούνται από ένα βρώμικο κύκλωμα 

λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων. 

Χρήση:

 Ενώ τα λάδια κιβωτίου ταχυτήτων είναι σε θερμοκρασία λειτουργίας, προσθέστε το περιεχόμενο 

του δοχείου (πριν από την αλλαγή των λαδιών).

Τηρείστε την ελάχιστη και τη μέγιστη στάθμη λαδιού. 

 Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για μέγιστο 10 λεπτά, ενώ το όχημα είναι 

σταθμευμένο. 

 Ενώ το όχημα λειτουργεί στο ρελαντί, μετακινήστε το μοχλό επιλογής μετάδοσης σε όλες τις θέσεις, 

τουλάχιστον δύο φορές. 

 Στη συνέχεια, αλλάξτε τα ATF αμέσως! Το αποστραγγισμένο μίγμα λαδιού ικανοποιεί πλήρως τις 

νόμιμες απαιτήσεις για διάθεση χρησιμοποιημένων λαδιών κινητήρα. Το πιθανώς εναπομείναν 

υλικό του 254 δεν προκαλεί απολύτως κανένα πρόβλημα στην λειτουργία του κιβωτίου.

 Μετά τον καθαρισμό, συμπληρώστε με νέο ATF σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

οχήματος κι αφήσετε τον κινητήρα να λειτουργήσει για αρκετά λεπτά.

Προσοχή!: Μην το χρησιμοποιείτε σε ημιαυτόματα κιβώτια ταχυτήτων που ΔΕΝ

λειτουργούν με λάδι ATF Dexron!

Κωδικός: 254 Περιεχόμενο: 300 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12


