MOTUL ENGINE CLEAN AUTO

Aditivo de limpeza do motor para adicionar ao óleo do motor
antes de mudar
Para motores Gasolina e Diesel

USO

O MOTUL ENGINE CLEAN foi desenhado para ser usado em todos os tipos de motores a diesel e gasolina, com ou
sem turbocompressor, com ou sem catalisador e com qualquer tipo de combustível comercial.
O MOTUL ENGINE CLEAN limpa eficazmente os detritos e seu acúmulo que se forma no motor. As micropartículas

MOTUL ENGINE CLEAN garante uma lubrificação perfeita durante o processo de limpeza.

MOTUL ENGINE CLEAN, adicionado ao óleo do motor antes da mudança de óleo, permite:
• reduzir o desgaste
• reduzir o consumo de óleo e combustível
• aumentar a compressão em todos os cilindros
• reduzir emissões poluentes
• remover depósitos, vernizes e outros resíduos de combustão de áreas sensíveis, como tuxos hidráulicos e anéis de
pistão
• aumentar a vida útil do catalisador e do filtro de partículas (DPF)
• tire o máximo proveito do seu motor a cada mudança

RECOMENDAÇÕES

Antes de cada mudança de óleo, adicione uma lata de ENGINE CLEAN ao óleo do motor quente. Deixe o motor
funcionar por 15 minutos em marcha lenta. Mude o óleo e o filtro. O conteúdo de uma lata é suficiente para uma capacidade do cárter de até 5 litros. Para maiores capacidades, adicione 60 ml de ENGINE CLEAN por litro adicional de
óleo no motor. Não exceda a proporção recomendada. Se necessário, proceder a 2 tratamentos sucessivos.
Combinado com DIESEL SYSTEM CLEAN ou FUEL SYSTEM CLEAN, ENGINE CLEAN proporciona uma redução

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes
avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.
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PRESTAÇÕES

FICHA TÉCNICA

dissolvidas são evacuadas com o óleo usado durante a mudança.
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significativa das emissões poluentes ao passar pelo ITV.
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FICHA TÉCNICA

SEGURANÇA Consulte a ficha MSDS e as informações mencionadas no rótulo do produto.

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes
avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.
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