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GEAVANCEERDE INTERNE TRANSMISSIE OLIEREINIGER 

 
OMSCHRIJVING 

Krachtige synthetische geconcentreerde transmissiereiniger. Ontworpen om 
vooraf het uitvoeren van een olieverversing de transmissie intern te reinigen. 
Reinigt en helpt in het verwijderen van vervuiling. Onschadelijk voor 
afdichtingen, metalen en wrijvingscomponenten.  

 

BASISVOORDELEN 

• Verbetert transmissieprestaties. 

• Zorgt voor een completere en preciezere reiniging. 

• Reduceert transmissiegeluiden. 

EIGENSCHAPPEN 

• Reinigt het volledige transmissiecircuit inclusief alle interne componenten. 

• Verwijdert veilig vuil en onzuiverheden. 

• Voorkomt vervuiling van verse olie. 

• Onschadelijk voor elasto-plastische afdichtingen, wrijvingscomponenten en 
metalen. 

TOEPASSING 

Geschikt voor alle types automatische en manuele trasmissies en bijhorende 
oliën. 
Ideaal voor gebruik met ATF flushing machines zoals onze AT-FLUX 3. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

• Voeg T-Flush (300ml) toe aan de transmissie olie (3 – 9L) vooraf het 
vervangen van de olie. Indien de transmissie slechts 1,5L olie bevat voeg dan 
maximaal een halve bus toe en kijk na dat je niet boven het maximum oliepijl 
komt. 

• Laat de motor draaien totdat de transmissie temperatuur naar +60°C is 
gestegen (min 10min – 20min) of doe een korte testrit met de wagen. 

• Plaats de wagen omhoog met de wielen van de grond en ga gedurende 10 – 
20min stelselmatig door alle versnellingen schakelen. 

• Vervang de olie als deze nog warm is. 

• Voeg nu de nieuwe transmissie olie toe, gebruik een XENUM ATFX 375 (bij 
een automatische transmissie) of VRX GEAR (bij een manuele) additief om 
de levensduur en prestaties van de nieuwe olie te optimaliseren. 

KARAKTERISTIEKEN 

Aggregatietoestand  
Kleur  
Smeltpunt 
Kookpunt 
Vlampunt  
Zelfontbranding  
Dichtheid bij 20 °C 

Vloeibaar  
Amber 
< 0 °C 
> 100 °C 
> 150 °C 
> 236 °C 
0.888 g/cm³ 
 

VERPAKKING 

300 ml bus (12 x 300 ml/karton) 

 

 


