
Ontdek ons assortiment additieven voor de 
behoeften van uw voertuig.

ZORG DAT 
ELK DETAIL 
KLOPT



GASOLINE 
TREATMENT

WAAROM

Door bepaalde chemische stoffen in 
de benzine (conserveringsmiddelen, 
smeermiddelen enzovoort) zullen na verloop 
van tijd schadelijke afzettingen in het 
brandstofsysteem van de motor ontstaan. 
Deze afzettingen kunnen gemakkelijk 
de brandstofkanalen verstoppen, die 
tegenwoordig veel kleiner zijn dan vroeger. 
Als de doorgangen verstopt zijn kunnen de 
injectoren niet meer goed functioneren. 
Daardoor nemen de prestaties van de motor 
af en het brandstofverbruik toe.

 

WAT

Het Wolf Gasoline Treatment-additief 
verwijdert de schadelijke afzettingen 
die de brandstofkanalen zouden kunnen 
verstoppen en reinigt het complete 
brandstofsysteem (kleppen, carburateurs, 
injectoren). Daardoor zal de motor 
opnieuw optimaal presteren, een optimaal 
brandstofverbruik en een langere levensduur 
hebben.

WAAR

Alle benzinemotoren (gelood en loodvrij).

 ! Onschadelijk voor katalysatoren.

HOE

 Schud de fles voor gebruik.

 

 Giet 1 fles Wolf Gasoline Treatment in 
de bijna lege tank voor u deze voltankt 
met benzine.

1  1 fles per volle tank.

HOE VAAK

Regelmatig te gebruiken wanneer u tankt. Om 
het brandstofsysteem in optimale conditie te 
houden adviseren we om het additief minimaal 
een keer per 2000 km te gebruiken.



DIESEL- 
BEHANDELING

WAAROM

Door bepaalde chemische stoffen in 
de diesel (conserveringsmiddelen, 
smeermiddelen enzovoort) zullen na verloop 
van tijd schadelijke afzettingen in het 
brandstofsysteem van de motor ontstaan. 
Deze afzettingen kunnen gemakkelijk 
de brandstofkanalen verstoppen, die 
tegenwoordig veel kleiner zijn dan vroeger. 
Als de doorgangen verstopt zijn kunnen de 
injectoren niet meer goed functioneren. 
Daardoor nemen de prestaties van de motor 
af en het brandstofverbruik toe.

 

WAT

Het Wolf Diesel Treatment-additief 
verwijdert de schadelijke afzettingen 
die de brandstofkanalen zouden kunnen 
verstoppen en reinigt het complete 
brandstofsysteem (kleppen, injectoren 
enzovoort). Daardoor zal de motor 
opnieuw optimaal presteren, een optimaal 
brandstofverbruik en een langere levensduur 
hebben.

WAAR

Voor alle dieselmotoren, inclusief common 
rail, met of zonder turbo. Onschadelijk voor 
dieselroetfilters (DPF) en katalysatoren 
(SCR).

HOE

 Schud de fles voor gebruik.

 

 Giet 1 fles Wolf Diesel Treatment in de 
bijna lege tank voor u deze voltankt 
met diesel.

1  1 fles per volle tank.

HOE VAAK

Regelmatig te gebruiken wanneer u tankt. Om 
het brandstofsysteem in optimale conditie te 
houden adviseren we om het additief minimaal 
een keer per 2000 km te gebruiken.



DIESEL PARTICULATE
FILTER CLEANER

WAAROM

De omstandigheden in stadsverkeer zorgen 
ervoor dat de motor van uw voertuig zwaar 
wordt belast door de korte afstanden, de 
verkeersopstoppingen en het stadsverkeer 
in het algemeen. Deze rijomstandigheden 
veroorzaken ophoping van roetdeeltjes 
in het nabehandelingssysteem. Wanneer 
dat probleem niet wordt verholpen kan het 
dieselroetfilter (DPF) verstopt raken.

 

WAT

Wolf Diesel Particulate Filter 
Cleaner voorkomt verstopping 
van het dieselroetfilter door de 
ontstekingstemperatuur van de roet die 
in het filter is opgehoopt te verlagen en 
de verbranding van opgehoopt roet te 
optimaliseren. Het product regenereert het 
dieselroetfilter, zorgt voor een optimale 
werking en verlengt de levensduur.

WAAR

Voor alle dieselmotoren met of zonder turbo, 
inclusief common railmotoren en standaard 
of achteraf gemonteerd roetfilter.

HOE

 Schud de fles voor gebruik.

 

 Giet 1 fles Wolf Diesel Particulate 
Filter Cleaner in de bijna lege tank voor 
u deze voltankt met diesel.

1  1 fles per 50 - 60 liter diesel.

HOE VAAK

Eenmaal per jaar of elke 15.000 kilometer te 
gebruiken.



ENGINE 
FLUSH

WAAROM

De rijomstandigheden in stadsverkeer (korte 
ritten, start-stop-systemen) veroorzaken 
ophoping van schadelijke deeltjes in de 
motorolie. Deze deeltjes beperken de 
oliestroom die de prestaties van de motor 
kan beïnvloeden. Om dit soort slijtage te 
voorkomen moet de motor regelmatig 
worden gereinigd of 'gespoeld'.

 

WAT

Het Wolf Engine Flush-additief reinigt 
de complete binnenkant van de motor 
door alle schadelijke deeltjes (zoals slib, 
vernis, koolafzettingen, roet enzovoort) 
te verwijderen. Daardoor zal de motor 
van uw voertuig efficiënter werken, het 
brandstofverbruik dalen en zullen de 
emissies uit de uitlaat verminderen.

WAAR

Alle benzine-, diesel- en LPG-motoren, met 
of zonder turbo.

 ! Compatibel met alle motoroliën.
 ! Onschadelijk voor dieselroetfilters (DPF) en 

katalysatoren (SCR en andere).

HOE VAAK

Elke 4 jaar of elke 60.000 km te gebruiken.

HOE

 Schud de fles voor gebruik.

 

 Giet 1 fles Wolf Engine Flush bij de 
hete motorolie (bedrijfstemperatuur) 
voor u de olie gaat verversen.

  Laat de motor 15 minuten draaien.

  Tap de olie af.

  Vervang het oliefilter.

 
 Vul de motor met een  

geschikte olie.

1  Een fles per 3 tot 6 liter motorolie.



OIL LEAK
STOP

WAAROM

Na verloop van tijd slijten de afdichtingen 
van de motor en kunnen ze gaan lekken. 
Wanneer dat probleem zich voordoet hebt u 
een product nodig dat kan voorkomen dat de 
olie uit de gesleten motoronderdelen lekt.

WAT

Het Wolf Oil Leak Stop-additief voorkomt 
en stopt olielekkage via de afdichtingen. 
Het zorgt ervoor dat ze opzwellen tot hun 
oorspronkelijke grootte en weer soepel 
worden. Daarnaast verhoogt het additief de 
viscositeit van de motorolie en optimaliseert 
het de prestaties van de motor door de 
compressie te verbeteren.

WAAR

Geschikt voor alle benzine-, diesel- en LPG-
motoren, met of zonder turbo.

 ! Kan worden gemengd met alle motoroliën.
 ! Onschadelijk voor dieselroetfilters (DPF) en 

katalysatoren (SCR en andere).

HOE

 Schud de fles voor gebruik.

 

 Giet 1 fles bij de verwarmde olie 
(bedrijfstemperatuur van de motor).

1  1 fles per 3 tot 6 liter olie.

Zorg ervoor dat het maximale oliepeil in de motor niet wordt 
overschreden.

HOE VAAK

Te gebruiken bij kleine lekkages in de motor 
van uw voertuig.

 ! Let op: de effectiviteit van dit product is afhankelijk van de grootte en aard van de lekkage. Dit product biedt slechts een 
tijdelijke oplossing. Laat de motor van uw voertuig door een deskundige nakijken als u een grote lekkage vermoedt.



RADIATOR 
CLEANER

WAAROM

Na verloop van tijd kunnen schadelijke 
afzettingen in het koelsysteem van het 
voertuig de circulatie van de koelvloeistof 
door de radiateur belemmeren. Daardoor 
wordt de warmteoverdracht belemmerd 
en ontstaan er 'hot spots' die mogelijk tot 
schade aan de motor kunnen leiden. Om 
dat te voorkomen moet het koelsysteem 
regelmatig volledig worden gereinigd.

 

WAT

De Wolf Radiator Cleaner reinigt het 
complete koelsysteem en verbetert de 
warmteoverdracht tussen de motor en 
het koelsysteem. Het verwijdert allerlei 
afzettingen (roest, kalkaanslag en 
andere verontreinigingen) en voorkomt 
oververhitting.

WAAR

Alle aluminium- en stalen radiateurs van 
koelsystemen.

 ! Compatibel met alle gangbare koelvloeistoffen.

HOE VAAK

Elke 4 jaar of elke 60.000 km te gebruiken.

HOE

 Schud de fles voor gebruik.

 

 Giet 1 fles in de radiateur of de 
expansietank van het koelsysteem.

  Rij 30 minuten met ingeschakelde 
verwarming.

  Tap het koelsysteem af.

  Spoel het koelsysteem door met water 
en vul het koelsysteem dan opnieuw.

1  1 fles = voldoende voor koelsystemen 
tot 12 liter.

Pas op bij het openen van de radiateur/het koelsysteem, 
omdat er hete koelvloeistof of stoom kan ontsnappen.



RADIATOR SEALER 
& CONDITIONER

WAAROM

Na verloop van tijd slijten onderdelen van de 
radiateur en kunnen ze gaan lekken. 
Als dat probleem zich voordoet hebt u een 
product nodig dat kan voorkomen dat de 
koelvloeistof uit de beschadigde radiateur 
lekt.

 

WAT

Het Wolf Radiator Sealer & Conditioner-
additief dicht af en voorkomt haarscheurtjes 
en lekkages in de radiator, de waterpomp, de 
cilinderkoppakking en het motorblok.

WAAR

Geschikt voor alle aluminium-, kunststof- en 
stalen radiateurs van koelsystemen van 
benzine-, diesel- en LPG-motoren.

 ! Compatibel met alle gangbare koelvloeistoffen.

HOE VAAK

Elke 4 jaar of 60.000 km, of bij kleine 
lekkage, te gebruiken.

HOE

 Schud de fles voor gebruik.

 

 Giet 1 fles in het koelsysteem met 
ingeschakelde verwarming en warme 
(niet hete!) draaiende motor.

  Laat de motor 10 min draaien of rijd 
een stukje.

1  1 fles = voldoende voor koelsystemen 
tot 12 liter.

Pas op bij het openen van de radiateur/het koelsysteem, 
omdat er hete koelvloeistof of stoom kan ontsnappen. 
Vervuilde koelsystemen moeten eerst worden gereinigd met 
Wolf Radiator Cleaner.
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