
Beschrijving
Engine Flush is een zeer effectieve reinigingsvloei-
stof om de motor van binnen vrij te maken van storen-
de aanslag. Het perfect afgestemde geheel van werk-
zame detergent- en dispersant-additieven in combi-
natie met de dragervloeistof lossen sludge- en lak-
vormers snel en betrouwbaar op. Alle soorten wel en
niet in olie oplosbare residu's worden tot zweven ge-
bracht en bij de olieverversing uit het oliecircuit ver-
wijderd. De van aanslag en verontreinigingen bevrijde
motor en de niet door oud vuil belaste verse olie kun-
nen hun vermogen daardoor volledig ontplooien.
Daardoor wordt de slijtage in de motor gereduceerd
en de levensduur verlengd.

Eigenschappen
neutraal met betrekking tot gangbare
afdichtingsmaterialen

-

getest voor turbo en katalysator-
hoge mate van efficiency-
ontziet het milieu-
snelle reiniging-
geschikt voor roetfilters-
voorzichtige reiniging-
optimaal motorvermogen-
eenvoudig toe te passen-
minimaliseert slijtage-

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk gelb, braun / yellow,

brown
Basis Additiv, Trägerflüssigkeit

/ additive, carrier liquid
Dichtheid bij 20 °C 0,81 g/cm³

DIN 51 757
Vlampunt 63 °C

DIN ISO 2592
Pourpoint -45 °C

DIN ISO 3016
Vorm flüssig / liquid
Viscositeit bij 40 °C <7 mm²/s
Geur charakteristisch /

characteristic

Toepassings-Gebieden
Ter reiniging en spoeling van oliecircuits bij benzine-
en dieselmotoren. Niet geschikt voor gebruik in mo-
torfietsen met natte koppeling.

Gebruik
Een 300 ml blik is voldoende tot 6 liter oliehoeveel-
heid. Engine Flush vóór de olieverversing toevoegen
aan de bedrijfswarme motorolie. Na toevoegen motor
ca. 10 min. stationair laten lopen. Vervolgens olie ver-
versen en filter vervangen. Engine Flush Plus is com-
patibel met alle gangbare motoroliën. Wij adviseren
de motor van binnen voor elke olieverversing te reini-
gen met Engine Flush.

Verpakking
300 ml Bus blik 2678

D-GB-I-E-P
300 ml Bus blik 2640

D-PL-H-RO-TR
300 ml Bus blik 7167

GB-HEB
300 ml Bus blik 8993

D-NL-F-GR-ARAB
300 ml Bus blik 1920

D-RUS-UA
50 l Vat blik 1914

D-GB
205 l Vat blik 1738

I

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
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Telefoon: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


