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ATFX 200 
SYNTHETISCHE ATF BOOSTER OP ESTERBASIS 
 
 
OMSCHRIJVING 
ATFX 200 is een synthetisch ATF-additief voor automatische en CVT transmissies. 
De synergie tussen unieke synthetische ester-complex oliën en hightech 
performance additieven. Hierdoor verbeteren zowel de thermische als 
oxidatiestabiliteit van de hydraulische vloeistof voor optimale prestaties. 

VOORDELEN 
• Verbetert het schakelgedrag. 
• Vermindert de slijtage. 
• Beschermt de olie afdichtingen. 

EIGENSCHAPPEN 
• Verzacht het schakelen van de versnellingen. 
• Vermindert aanzienlijk wrijving en slijtage van alle interne componenten.  
• Beschermt onder alle omstandigheden en verlengt de levensduur van de transmissie. 
• Beschermt tegen oxidatie en voorkomt interne vervuiling.  
• Voorkomt lekkage door een beschermende werking op de pakkingen.  
• Verzekert hydrodynamische efficiëntie in een breed temperatuur bereik.  
• Voorkomt oververhitting. 

TOEPASSING 
Compatibel met alle door OEM voorgeschreven ATF oliën in zowel automatische als CVT transmissies. Geschikt 
voor personenwagens, bedrijfswagens en vrachtwagens evenals industriële motoren of toepassingen. 
 
Advies: 
Voor optimaal resultaat is het raadzaam vooraf de oude ATF olie te verwijderen en nieuwe ATF olie samen met 
ATFX 200 additief te gebruiken.  

GEBRUIKSAANWIJZING 
Voeg 1 tube (200ml) bij de ATF-oliën toe. Start de motor, schakel de versnellingen op en neer. Controleer het 
olieniveau. Een dosis is voldoende voor 5 liter olie. 

KARAKTERISTIEKEN  VERPAKKING 
Vorm: Vloeistof 200 ml tube (12 x 200 ml karton) 
Kleur: Lichtbruin 
Kookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald. 
Gietpunt: -54 °C 
Vlampunt: 230 °C 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 
Zelfonsteking: Het product ontbrandt niet uit zichzelf. 
Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. 
Dichtheid bij 20 °C: 0,888 g/cm³ 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 
Water: Niet resp. gering mengbaar. 
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald. 
Viscositeit bij 40 °C: 53 mm²/s  


