
K2 KULER G13 PŁYN DO CHŁODNIC 5L
Nowoczesny, a zarazem uniwersalny, gotowy do użycia płyn do chłodnic,
cechujący się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi nagrodzony
złotymi medalami na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Brukseli,
Genewie i Seulu.Specjalnie opracowana receptura latem chroni silnik przed
przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem. Doskonały pakiet inhibitorów
złożony z kwasów karboksylowych z dodatkiem specjalnych inhibitorów
korozji i środków antypiennych zabezpiecza silnik. Zapewnia pełną ochronę
silnika przez 5 lat lub 250 tys. kilometrów, także gdy mieszamy go z innymi
płynami o przedłużonej żywotności.

Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodnic, zwłaszcza aluminiowych oraz mieszany z innymi płynami równie
wysokiej jakości, niezależnie od koloru.
Spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570. Najwyższą jakość płynu potwierdzają badania
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wg normy PN-C-40007.
Marka K2 została wyróżniona Złotym Medalem Konkursu Laur Konsumenta w latach 2006-2015, jako marka ciesząca się
największym uznaniem konsumentów.
SPOSÓB UŻYCIA:

Usuń zużyty płyn chłodniczy i przepłucz układ wodą lub specjalnym środkiem do płukania chłodnic (np. K21.
Radiator Flush).
Napełnij układ gotowym płynem.2.
Uruchom silnik i odpowietrz układ chłodzenia.3.
Po ochłodzeniu dopełnij płynem do poziomu między MIN a MAX na zbiorniczku wyrównawczym.4.

Uwaga: Częstotliwość wymiany płynu określa instrukcja obsługi samochodu. Zwykle jest to co 60 000 km lub co 3 lata.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

K2 to firma z Polski, która dostarczyła kilkaset milionów produktów do 60 krajów świata. Jest to marka prężnie
rozwijająca się, a dzięki wprowadzeniu szeregu norm ISO i wielu innych udoskonaleń, jej jakość stoi na najwyższym
poziomie.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

