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LIMPEZA CIRCUITO DE ÓLEO DO MOTOR

Zusatzartikel:

Aceton-Reiniger
Art.-Nr. 0893 460
VE/St. 1

Zinkvorreiniger
Art.-Nr. 0893 460 100
VE/St. 1Diese Angaben können nur Empfehlungen sein die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwen-

dung und Überlackierung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit –35°C bis +95°C 
Verarbeitungstemperatur min. +10°C
Staubtrocken nach ca. 10 Min. 
Durchtrocknung nach 4 Std.  
Schichtdicke 0,15-0,20 mm pro Beschichtung 
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Para a limpeza do circuito de 
óleo de todo o tipo de motores 
diesel ou gasolina. 

Grande poder de limpeza
Limpa a parte interna do motor e os 
tubos do óleo.
Elimina os sedimentos de lodo de óleo.
Reduz a emissão de gases.
Não danifi ca as vedações.
Os motores limpos desenvolvem toda a 
potência com o óleo novo.

Melhora o fl uxo de óleo
O óleo novo circula perfeitamente pelo 
circuito realizando uma lubrifi cação 
óptima.
Evita que os segmentos gripem
Reduz as avarias por falta de 
lubrifi cação do turbo.
Optimiza as emissões de escape. 

Nota:
Não recomendado em motas com 
embraiagem em banho de óleo.

Campos de aplicação:
Para a limpeza de todo o circuito de 
óleo quando está excessivamente sujo. 
Efectua a limpeza de resíduos 
provocados pela mudança tardia do 
óleo do motor.

Aplicação:
O produto deve ser utilizado como 
prevenção ou na mudança de óleo.
Com o motor quente, adicionar uma lata 
do aditivo pela entrada de óleo no 
motor.
Manter o motor a trabalhar durante 10 
minutos.
Mudar o óleo e o fi ltro de óleo.

Dosagem:
300ml são sufi cientes para 5 litros de 
óleo.

Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
400 ml 5861 310 400 1/12


