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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Rengør indersiden af motoren og olieforsynings-
system
Motorer, der er renset for urenheder, kan efterfølgende yde 
fuld effekt med ren olie.

• Hurtig og skånsom rensningsproces
• Angriber ikke pakninger
• Optimerer emissionen af udstødningsgas
• Kompatibel med katalysatorer
• Løsner fastsiddende stempelringe
• Nem at bruge
• En 400 ml er nok til op til 5 liter motorolie. 1.000 ml er 

nok til 10-15 liter olie

Motoroliesystemrens Til brug i alle benzin- og dieselmotorer

Indhold 400 ml
Farve Brun
Lugt/duft Karakteristisk
Kemisk basis Kombination af additiver
Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Massefylde 0,81 g/cm³
Tæthedsbetingelser ved 20 °C
Min. flammepunkt 60 °C

Anvendelse

Velegnet til alle mineralsk og syntetisk baserede motorolier. Velegnet til benzin- og dieselmotorer Forsigtig: Ikke egnet til brug i 
motorcykler med vådkobling med fælles oliekredsløb.

Instruktioner
##keep##

Hæld den indvendige motorrens i olien, når motorens driftstemperatur er nået. Lad motoren gå i tomgang i ca. 10 minutter. Skift 
derefter olie og filteret.

Bemærk

Ikke egnet til brug i motorcykler med vådkobling

Art.nr. 5861 310 400
Stk. pr. pk.: 1 / 12

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der 
ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et 
eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller 
kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske 
ændringer og forbedringer.


