
MANUAL GEARBOX TREATMENT
BEHANDELING VAN MANUELE TRANSMISSIE MET TEFLON

► Vermindert de wrijving
► Vermindert slijtage met 50%
► Maakt het schakelen soepeler
► Vermindert het geluid
► Langere levensduur
► Verbetert de prestaties
► Verbetert de drukbestendigheid
► Statische smering en anti-corrosie bij stilstand
► Verlaagt bedrijfstemperatuur sterk

AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT
BEHANDELING AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

► Zorgt voor soepeler schakelen
► Vermindert het geluid van de versnellingsbak
► Verbetert de klepfuncties
► Voorkomt grenssmering
► Verlengt de levensduur van de automaat
► Vermindert slijtage
► Voorkomt en vermindert olielekkage
► Blijvende smeringen en bescherming

POWER STEERING TREATMENT
BEHANDELING MET TEFLON VOOR STUURBEKRACHTIGING

► Vermindert olielekken
► Zorgt voor een stille en soepele bewegingen
► Beschermt pakkingen bij te hoge temperatuur
► Smeert de pomp en minder geluid
► Verlengt de levensduur van het systeem

MP 790 - MONTAGEPASTA
MONTAGEPASTA MET BIJZONDERE NASMERING

► Voorkomt opstartschade
► Beschermt alle pakkingen zonder lijm
► Drukbestendig tot 137800 kPa
► Voorkomt schade in alle omstandigheden
► Vermindert wrijving en slijtage
► Het vermindert en beschermt tegen corrosie
► Langdurige smering
► Droogt niet uit en verhardt niet
► Onderdelen na jaren gemakkelijk demonteren
► Bestand tegen --35 tot +250 c°

FRICTION FREE
DROOGSMEER MET TEFLON ZONDER VET OF SILICONE

► Handig in gebruik bij veel vuil en stof
► Trekt geen vocht aan
► Bestand tegen -35°C tot +200
► Voorkomt statische wrijving
► Extreem lage wrijving, lange werking
► Vetvrij en zonder siliconen
► Droge smering met teflon FRICTION FREE

ADDITIEVEN EN 
SMEERMIDDELEN

VAN LINDEMANN

ALLES VOOR DE MOTOR!

DUTCH PERFORMANCE PRODUCTS

Dutch Performance Products
Damsterweg 2
9628BT, Siddeburen
The Netherlands
+31 (0)598 22 60 02

info@dutchperformanceproducts.nl
www.dutchperformanceproducts.nl

Kvk: 73027162
BTW: NL859325568B01

Lindemann is een Deens bedrijf dat meer dan 25 jaar ervaring 
heeft met het ontwikkelen van speciale smeermiddelen en 
additieven. Zij gebruiken enkel de hoogwaardige grondstoffen om 
kwaliteitsproductente maken. Dupont in U.S.A. heeft de firma 
Lindemann in 1989 als eerste erkent en gewaardeerd voor het 
gebruik van Teflon in oliën met de nodige 
garanties.

Alle Lindemann producten worden ontwikkeld en geproduceerd
uitsluitend in de fabriek in Denemarken. Daardoor kan de garantie 
gegeven worden aan hoge kwaliteit en gunstige werking.
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DIESEL BOOST
VOORKOMT INWENDIGE VERVUILING BIJ DIESELMOTOREN

► Reinigt en smeert de brandstofpomp, kleppen, injectoren
► Verhoogt het cetaangetal optimaal
► Voorkomt roetafzetting bij korte ritten
► Betere verbranding en lager brandstofverbruik
► Beschermt het systeem bij tanken biodiesel en buitenland
► Voorkomt roest en corrosie aan pomp en injectoren
► Vermindert zwarte rook en afzetting in het roetfilter
► 1 flacon van 400ml is goed voor 100 liter diesel

RADIATOR & BLOCK FLUSH 
VERWIJDERT ROEST, OLIE EN KALK IN KOELSYSTEMEN

► Reinigt het koelsysteem
► Langere levensduur
► Geeft optimale circulatie en koeling
► Beschermt het koelsysteem tegen corrosie
► Verwijdert aanslag
► Verwijdert roest en olie

SMOKELESS
KRACHTIG DIESELADDITIEF STOPT ZWARTE ROOK

Voorkomt rookvorming en roetafzetting
► Vermindert schadelijke uitlaatgassen
► Vermindert zwarte rook
► Verlaagt emissie
► Krachtige smering van pomp en injectoren
► Verhoogt het cetaangetal en verfijnt de inspuiting
► Optimaliseert de verbranding
► Houdt water en condens voor het filter
► Tast geen rubbers of pakkingen aan

OIL SYSTEM CLEANER
MOTORFLUSH VOOR BENZINE- EN DIESELMOTOREN

► Reinigt de motor inwendig
► Verwijdert white- en black sludge
► Verbetert de efficiëntie van de motor
► Maakt olieschraap- en zuigerveren los die vastzitten
► Geeft de nieuwe olie een langere levensduur
► Voorkomt en verhelpt veel motorproblemen en storingen
► Zorgt voor een effectievere werking van andere additieven
► Verhelpt het tikken van de klepstoters met vervuiling 
  als oorzaak

FUEL SYSTEM CLEANER
HOUDT HET BRANDSTOFSYSTEEM SCHOON

► Houdt het brandstofsysteem schoon
► Zorgt voor een rustige en stille werking van de motor
► Voorkomt roest en corrosie
► Optimaliseert de compressie
► Vermindert de uitstoot en zwarte rook
► Verlaagt brandstofverbruik
► Voorkomt vervuiling van de katalysator
► Reinigt de verbrandingskamer
► 1 flacon van 400ml is goed voor 400 liter benzine
► Beschermt tegen de nadelige gevolgen van bio-ethanol (E10 Benzine)

ENGINE PERFORMANCE TREATMENT
MOTORBEHANDELING MET TEFLON
TOEPASSING VOOR DIESEL EN BENZINE MOTOREN

► Voorkomt slijtage bij de koude start
► Geeft dynamische en statische smering
► Reduceert wrijving en laat motor soepeler/stiller lopen
► Optimaliseert de compressie
► Verlaagt de onderhoudskosten
► Beschermt de turbo
► Vermindert olieverbruik
► Langere levensduur
► Verlaagt motortemperatuur
► Corrosiebescherming bij stilstand
► Vermindert afzettingen in EGR en roetfilter
► Vermindert het tikken van hydraulische klepstoters

OCTANE BOOST PRO RACING
OCTAANVERHOGER VAN 95 NAAR 100

► Verhoogt octaan met 5 punten
► Verlaagt het onstekingsmoment
► Optimaliseert de motorprestaties
► Maximale motorkoppel
► Verbetert de acceleratie
► Vermindert de risico op oververhitting
► Onschadelijk voor katalysatoren en sensoren
► Kan gebruikt worden in alle benzinemotoren

WORN ENGINE TREATMENT
MOTORBEHANDELING MET TEFLON
TOEPASSING VOOR DIESEL EN BENZINE MOTOREN

► Voorkomt slijtage bij de koude start
► Reduceert wrijving
► Optimaliseert de compressie
► Verlaagt brandstofverbruik
► Soepelere motor en minder geluid.
► Reduceert olieverbruik
► Langere levensduur
► Reduceert motortemperatuur
► Corrosiebescherming bij stilstand
► Geschikt voor oudere motoren met enige slijtage
► Geeft verloren vermogen terug
► Biedt een langdurige smering

SERVICE CLEANER BENZINE / DIESEL
KRACHTIGE REINIGERS VOOR DIESEL EN BENZINE

► Reinigt grondig het gehele brandstofsysteem
► Geeft een rustigere werking van de motor
► Voorkomt corrosie aan pomp en injectoren
► Reinigt de verbrandingskamer
► Vermindert de uitstoot en zwarte rook
► Betere compressie
► Verlaagt brandstofverbruik
► Iedere 5000km toevoegen voor optimaal resultaat

OIL STOP LEAK
STOPT LEKKAGE EN OLIEVERBRUIK

► Vermindert olielekkage
► Betere motorprestaties
► Vermindert de vorming van blauwe uitlaatrook
► Betere compressie
► Vermindert olieverbruik
► Tast de structuur van de keerringen en o-ringen niet aan
► Maakt pakkingen weer soepel
► Duurzame oplossing en bevat geen weekmakers

TOTAL CARE DIESEL
REINIGT HET COMPLETE DIESELSYSTEEM

► Reinigt de EGR-klep, Turbo en Injectoren
► Reinigt het roetfilter (DPF)
► Reinigt het in- en uitlaatsysteem
► Verhelpt motorstoringen veroorzaakt door vervuiling
► Verlaagt brandstofverbruik en vermindert uitstoot
► Uniek op de markt

RADIATOR & BLOCK STOP LEAK
BESCHERMT DE RADIATOR EN DICHT LEKKEN

► Beschermt de radiator
► Verlengt de levensduur van het systeem
► Voorkomt corrosie
► Verhelpt lekkages in het koelsysteem
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