
TEC2000 RADIATOR FLUSH 350ML



TEC-2000  Radiator  Flush  w  szybki  i  niezawodny  sposób  czyści
zanieczyszczony układ chodzenia w samochodzie, uwalniają go od osadów,
zwapnień i rdzy. Dociera do wszystkich zakamarków w chłodnicy i układzie
chłodzącym, wypłukując nagromadzone tam osady kamienia i brudu. Silne
działanie  TEC-2000  Radiator  Flush  skutecznie  usuwa  pozostałości  po
wcześniej  zastosowanych  preparatach  służących  do  zmiękczania  wody
czy zapobiegającym zamarzaniu płynu chłodzącego, które są bardzo trudne
do usunięci przy czyszczeniu mechanicznym.

Nazwa:
TEC 2000 RADIATOR FLUSH - 350ML
- płukanka do chłodnicy,
- usuwa kamień, rdze i pozostałości po zmiękczaczach wody.

TEC-2000  Radiator  Flush  płyn  do  czyszczenia  chłodnic  jest  obecnie
najsilniejszym i najbardziej skutecznym preparatem do czyszczenia chłodnic
i  układów  chłodzenia  na  rynku.  Jest  to  zaawansowana,  mieszanka
chemicznych detergentów przeznaczonych do szybkiego czyszczenia, która
dodatkowo zawiera specjalne substancje chemiczne, które chronią sprawne
metalowe i gumowe części układu chłodzenia.

Sposób użycia:
Aplikacja TEC-2000 Radiator Flush jest bardzo prosta. Należy uruchomić
silnik, doprowadzić chłodziwo w układzie do temperatury roboczej, po czym
wlać TEC-2000 Radiator Flush do chodnicy. Silnik powinien teraz pracować
na biegu jałowym przez kolejne 20 minut. Po tym czasie należy zatrzymać
silnik, przepłukać chodnice a następnie wymienić płyn w chłodnicy na nowy.
Do chłodnicy w typowym samochodzie (Ford Focus 1,6) wystarczy jedna
puszka preparatu o pojemności 350 ml.

W asortymencie



Sklep nr 1 Praga
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

Firma TEC 2000 powstała w 1994 roku, założona przez osoby zajmujące się przygotowaniami paliw i smarów
dla przemysłu motoryzacyjnego. Zdobyte doświadczenie, wiedza o materiałach i surowcach petrochemicznych
w powiązaniu z pasją, pozwoliło stworzyć serię wyjątkowych preparatów. Istotą produktów, jest to, że wykorzystują one
zaawansowane formuły z rynku petrochemicznego, które w żaden sposób nie szkodzą silnikowi. Wszystkie preparaty
mają za zadanie poprawę parametrów pracy silnika, poprzez wyeliminowanie z niego czynników erozyjnych, takich
które powodują: gromadzenie się osadów, nagarów, zanieczyszczeń zmniejszających kompresję lub odkładanie się
wody.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

