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Engine Flush to preparat do oczyszczania układu smarowania. Zawiera skondensowany ładunek bardzo skutecznych



detergentów, usuwających uporczywe osady, nieusuwalne przez olej. Dodatek dyspersantów utrzymuje wypłukane
zanieczyszczenia w zawiesinie, by usunąć je razem z olejem. Ultrasilne lubryfikanty gwarantują zachowanie smarowania
podczas płukania silnika. Wystarczy wspomnieć, że dodanie Engine Flush do starego oleju, poprawia jego smarność
aż o 30%! Mocny film smarujący utrzymuje się na wszystkich powierzchniach smarujących przez cały czas czyszczenia.
ENGINE FLUSH skutecznie usuwa zanieczyszczenia i naloty smoliste, rozpuszcza osady i węgiel z segmentów tłoków,
z odpowietrznika oraz w strefie cylindra górnego, neutralizuje szkodliwe kwasy i zabezpiecza silnik mocnymi
antyfrykcyjnymi substancjami smarującymi.
 
Engine Flush ma poczwórne działanie:
 
• czyszczące – czyszczenie silnika usuwa nagar i smołę z miski, kanalików olejowych, obszaru rowków pierścieniowych –
dzięki temu poprawia obieg oleju, a dzięki uwolnieniu pierścieni z nagaru – przywraca pierwotną kompresję.
Zapiekające się pierścienie tłoka
• dyspersyjne – utrzymuje w formie zawiesiny rozpuszczone molekuły zanieczyszczeń, aby usunąc je z silnika podczas
wymiany oleju
• wysokosmarujące – już od pierwszych chwil, Engine Flush wytwarza mocny film smarny, pokrywający
całe wnętrze układu smarowania, dzięki czemu zapobiega pracy silnika na sucho podczas czyszczenia
• przywraca elastyczność uszczelkom, dzięki czemu zapobiega sączeniom oleju po czyszczeniu na skutek odkształceń
z powodu wymycia rozpychającego uszczelnienia nagaru. Uszczelnienia odzyskują elastyczność i następuje efekt
doszczelnienia układu smarującego.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Od ponad 30 lat PRO-TEC jest dystrybutorem produktów do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji. Ich klientami są
producenci samochodów, przedsiębiorstwa transportowe i przemysłowe.
Marka PRO - TEC została wybrana przez World Consulting & Research Corporation (WCRC) jako jedna z 100 najbardziej
wartościowych marek w kategorii "Automotive & Ancillaries".

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

