
 

 

TXF 300 

 

 

AUTOMATISK VÄXELLÅDA FLUSH TILLSATS 

TXF 300 är ett högeffektivt rengöringsmedel för att rengöra automatisk växellåda från smuts, partiklar 

och gamla oljerester. 

 

  EGENSKAPER 

• Rengör och spolar rent internt i den automatiska växellådan 

med mycket högeffektiva rengöringsmedel. 

• Tar bort lackavlagringar, smutpartiklar, och beläggningar i automatlådan. 

• Återställer automalådans funktion, tystar och gör växlingen mjukare. 

 

 ANVÄNDNING 

Användning: Före växellådsoljebyte (med eller utan flush maskin) häll innehållet i en flaska till 

automatlådan eller ATF flush maskin. 1 flaska behandlar automatlådor upp till 8 liter. 

Starta motorn och låt den gå i ca 15 minuter. Under tiden ska du växla genom växlarna så att vätskan 

cirkulerar i systemet. 

Töm, spola och fyll på med växellådsolja enligt normal procedur. Använd alltid rekommenderad 

transmissionsolja när du fyller på med ny olja till den automatiska växellådan. 

 

 



 FÖRPACKNINGAR 

Flaska på 300 ml. 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende 

på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i 

vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och 

använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. 

Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. 

Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa 

rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra 

standardvillkor för försäljning. 
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