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Subject: Informa on om kølervæske
From: "FTZ Autodele & Værktøj" < zemail@email. z.dk>
Date: 15-10-2019 07:02
To: jj@jau2.com

Kan du ikke læse mailen? Klik her

KÆRE VÆRKSTED
Jeg får mange spørgsmål om kølervæske. Det kan jeg godt forstå, for det kan være svært
at skelne mellem fakta og reklame.
Hos FTZ følger vi bilproducenternes forskrifter. Det er fakta for os.
På den måde sikrer vi, at vores kunder bevarer komponentgarantien og dermed har
ryggen fri over for bilejerne. Det er godt håndværk.
Så her får du bilfabrikkernes fakta om kølervæske:
Kan én kølervæske imødekomme alle OE-krav?
Nej
Det er egentlig ret enkelt. Bilfabrikkerne stiller helt præcise krav til indholdet
af additiver.
Disse krav er vidt forskellige og kan ikke kombineres i én kølervæske, fx.

Èn kølervæske kan ikke på samme tid være både med og uden disse additiver.
Det er fakta.
Hvad sker der, hvis man bruger samme kølervæske til alle biler?
Ca. hver anden gang kommer man til at overtrædes bilproducenternes forskrifter, og
komponentgarantien bortfalder. Bemærk at de fleste bilproducenter direkte forbyder
sammenblanding af forskellige kølervæsker
Typiske problemer kan på længere sigt være korrosion eller aflejringer i
varmeveksler og dermed reduceret kabinevarme
Hvordan sikrer værkstedet sig den bedste garanti?
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Følger du bilproducenternes forskrifter, dækker komponentgarantien. Det er fakta
Vælger du en universal kølervæske, vil jeg anbefale at få en skriftlig garanti, der
gælder i 6 år og dækker korrosion, aflejringer, slidskader på vandpumper og skader
på silikone samt nylon komponenter
Hvad anbefaler FTZ?
Vi anbefaler, at man anvender GlycoTech serien. Den er udviklet efter
bilproducenternes krav. Det er fakta
Har du andre spørgsmål til fakta om kølervæske, er du velkommen til at kontakte os.
De bedste hilsener
Sonni Isaksen
Produktchef, Kemi og Olie

FTZ Autodele & Værktøj A/S | Hvidkærvej 21 | 5250 Odense SV | Telefon: 65654000
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Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbreve med tilbud, invitationer og informationer fra FTZ.
Hvis du ikke ønsker at modtage emails fra FTZ kan du framelde dig her
Dine data vil blive behandlet i forhold til FTZ´s politik om personlige oplysninger, som du kan læse mere om her
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