
POWER STEERING TREATMENT
Ohjaustehostimen huoltoon ja vuodonestoon

Tec4 Power Steering Treatment parantaa ohjaustehostimen toimintaa, 
vähentää kulumista ja ehkäisee vuotoja. 

Sitä voidaan käyttää myös moottoripyörien etuvaimentimissa 
estämään vaahtoamista sekä hoitamaan kumitiivisteitä, estämään 
tiivistevuotoja ja vaimenninnesteen vähenemistä.   

Tec4 Power Steering Treatmentilla saavutetaan seuraavat edut 
ohjaustehostinjärjestelmässä ohjeen mukaan käytettynä:  

• Pehmentää tehostimen toimintaa ja poistaa äänet            
 ohjaustehostimesta
• Vähentää vaahtoamista ja lisää öljyn lämmön- ja  
 hapettumisen kestoa
• Parantaa öljyn leikkauskestävyyttä ja korroosionsuojaa
• Ehkäisee öljyvuotoja ja nestepinnan laskua palauttamalla        
 kumitiivisteiden elastisuuden
• Vähentää pumpun, ohjausvaihteen ja laakereiden kulumista
• Pidentää komponenttien ikää ja vähentää korjauskustannuksia

Käyttö

Lisää yksi tuubillinen (120 ml) Tec4 Power Steering Treatmentia 
henkilöauton ohjaustehostimen säiliöön. Suuremmille järjestelmille 
4 % öljyntilavuudesta.    

Suosittelemme, että moottoripyörän ohjaustehostimen nestesäiliöön 
lisätään yksi tuubillinen Tec4 Power Steering Treatmentia ja lisäksi 
puoli tuubillista moottoripyörän kumpaankin etuvaimentajaan.  

Tec4 Power Steering Treatment on täysin yhteensopiva kaikkien 
auto- ja moottoripyörävalmistajien suosittelemien ja/tai hyväksymien 
ohjaustehostinöljyjen, kuten ATF, kanssa.

Tec4 Power Steering Treatment parantaa kaikkien ohjaustehostinöljyjen 
suorituskykyä mukaan lukien automaattivaihteistoöljyt, joita käytetään 
yleisesti ohjaustehostinjärjestelmissä. Tuote soveltuu erityisesti 
nesteille, jotka täyttävät seuraavat luokitukset: 

• General Motor Dextron III
• Ford Mercon
• Daimler Benz 236.2 ja 236.6
• Allison C3 ja C4 

Tilausnumero 601301 
Tehdaspakkaus 12 kpl (á 120 ml)
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