
ATF STOP LEAK

ATF STOP LEAK   
ATF Stop Leak antaa uuden elämän 
automaattivaihteiston ja ohjaustehos-
timen tiivisteille. Parantaa kumitiivis-
teiden ja O-renkaiden elastisuutta ja 
auttaa näin öljyvuotojen loppumisessa.

ATF STOP LEAK   
ATF stop leak is especially designed 
to condition and revitalise seals in 
automatic transmissions and power 

unique formula helps to stop leaks 
and prolong the function, perfor-

 

ATF STOP LEAK  
ATF STOP LEAK on spetsiaalselt 
loodud, et ATF vedelikke sisalda-
vate roolivõimendite ja automaat-
käigukaistide tihendite hooldami-
seks ja eluea pikendamiseks. 
Ainulaadne koostis aitab vältida 
lekkeid ja pikendada funktsioo-
neerimist, töökindlust ning 
efektiivsust.

ATF Stop Leak automaattivaihteistolle ja ohjaustehostimelle. 
ATF stop leak to meet the highest requirements.
ATF Stop Leak automaatkägiukastile ja roolivõimendile.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• korjaa ja elastisoi voitelee voitelujärjestelmän tiivisteet
• tukkii öljyvuodot
• vähentää öljyn tuhlaamista
• yhteensopiva mineraalisten ja synteettisten moottoriöljyjen kanssa

Suositellut käyttökohteet:
Kaikki ATF-öljytäytteiset automaattivaihteistot ja ohjaustehostimet henkilöautoissa, maastureissa, kuorma-autoissa.

• conditions seals to regain pliability  
• stops oil leaks in automatic transmissions
• stops oil waste
• compatible with mineral and synthetic oils

Recommended applications
For automatic transmissions and power steerings containing ATF  of passenger cars, SUV and trucks.

 
Kasud
• hooldab klappe ja taastab painduvuse
• peatab õlilekke automaatkäigukastis
• peatab õlisaaste
• sobib nii mineraalse kui sünteetilise õliga

Kasutusalad
Sobib kõigile sõiduautode, maasturite ja veokite automaatkäigukastidele ja roolivõimenditele, 
mis kasutavad ATF vedelikku.

 

FIN

EN

EST

Pakkaus Packaging Pakend

LTK 12 pulloa  
(12 x 0.375 L)

Case of 12 bottles 
(12 x 0.375 L)

Kast 12 pudelit  
(12 x 0.375 L)

Annostus
Lisää yksi 375 ml pullollinen lisäainetta automaattivaihteiston tai ohjaustehostimen öljyyn. Yhdestä pullosta 
riittää 4-8 litraan. Käyttäessäsi muunlaisia määriä pitää lisäainetta vastaavasti sekoittaa 5-10% automaatti-
vaihteisto- tai ohjaustehostimen öljyn määrästä. Lisäaine voi jäädä öljyn joukkoon seuraavaan öljynvaihtoon asti.

Dosage
To properly treat the system, add one bottle of 375 ml to the automatic transmission or power steering  One 
bottle treats 4 – 8 liters. Other volumes: 5 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the transmission/
power steering until the next oil change.

Doseerimine
Lisa üks pudel vahendit 375 ml automaatkasti või roolivõimendi vedelikule. Üks pudelitäis piisab 4 - 8 liitri
töötlemiseks. Teiste koguste puhul arvestada vahendit vastavalt 5 kuni 10% atf-vedeliku või võimendivedeliku
kogusest. Lisand võib jääda käigukasti/roolivõimendisse järgmise vahetamiseni.
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