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Ürün Bilgisi

microflex®

957  Motor İç Temizleyici
TÜV onaylı, yüksek kalitede çözücü içermeyen temizleyici bağlı, yüksek performanslı temizlik 
maddeleri içeren düşük yoğunluklu yağ. Temizleyici, eski yağ kalıntılarına karşı yeni yağın 
kirlenmesine karşı korur.

Özellikler
B VOC (solvent)-içermeyen formül
B   Mükemmel temizlik sonuçları için düşük viskoziteli deterjanları içerir.
B   Motor yağ sisteminden, yağ çamur birikintisi (siyah çamur) güvenilir olarak temizler.
B  Bloke yağ kanalları ve deliklerden motor hasarlarına karşı korur.
B  Temizlik sırasında bileşenlerin yağlanması için bir katkı maddesi içerir.
B  Klor, fosfat, nitrat, ve ağır metal bileşenleri içermeyen formül
B  Eski yağ üzerinden temizleme mümkündür.

Kullanım Alanı
B   Yağ tortusu şüphesi durumunda
B   Piston segmanlarında kompresyon kayıplarında
B   Hidro itici çubukların takırtılarında
B   Yağ bakımlarında yeni yağın kirlenmesini azaltmak için

Uygulama
Yağı değiştirmeden önce motora çalışma sıcaklığında ürünü ekleyebilirsiniz. Yağ 
seviyesinin en azından minimum düzeyde olduğundan emin olun. Motoru rölantide 
yaklaşık 20 dakika çalışır halde bekleyin. Yağ ve filtre değişimi hemen gerçekleştirin!
Temizlikten sonra, yeni yağ koyun ve birkaç dakika için motoru çalıştırın.

Dozaj
200 ml: Sufficient for up to 4 litres of engine oil.
400 ml: Sufficient for up to 6 litres of engine oil.
950 ml: Sufficient for up to 15 litres of engine oil.

Not
B Dikkat! Yüksek seyreltme oranlarında motor hasar riski

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu

Motor İç Temizleyici 400 ml 12 MF95700400AB




