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957  Indvendig motorrens

PI 957 20230518

microflex®

TÜV-godkendt rensemiddel uden opløsningsmidler baseret på en lavviskos olie af høj kvalitet med 
aktive stoffer til en effektiv rensning. Rensemidlet beskytter den nye motorolie mod forurening fra 
tilbageværende gammel olie.

Egenskaber
 ✔ Ingen flygtige organiske stoffer (VOC)/ingen (let-)flygtige opløsningsmidler
 ✔ Indeholder lavviskøse rensemidler, der giver fremragende rensningsresultater
 ✔ Fjerner olieslamaflejringer fra motoroliesystemet
 ✔ Beskytter mod motorhavari forårsaget af tilstoppede oliekanaler og huller
 ✔ Indeholder additiver til smøring af komponenter under rensningen
 ✔ Fri for klor, fosfat, nitrat og tungmetaller
 ✔ Mulighed for bortskaffelse via den brugte olie

Anvendelsesområde
 ✔ Ved olieslamaflejringer
 ✔ Ved kompressionstab i området omkring stempelringene
 ✔ Ved bankelyde fra de hydrauliske ventilløftere
 ✔ Ved olieskift, så den nye motorolie ikke forurenes af rester fra den gamle olie

Instruktioner
Rensemidlet tilsættes motorolien før hvert olieskift. Minimumsoliestanden må ikke 
underskrides. Motoren må køre maks. 20 minutter i stilstand ved tomgangsomdrejningstal. 
Derefter foretages straks olie- og filterskift.

Dosering
200 ml: Rækker til op til 4 liter motorolie.
400 ml: Rækker til op til 6 liter motorolie.
950 ml: Rækker til op til 15 liter motorolie.

Bemærk
 ✔ Bemærk! Ved kraftigere fortynding er der fare for motorhavari.
 ✔ Ikke egnet til vådkoblingsmotorcykler.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Indvendig motorrens 400 ml 1102519 12 STK


