
K2 PŁUKANKA MOTOR FLUSH 250ml
Profesjonalna płukanka do silnika usuwająca nagar, szlam olejowy
oraz sadzę. Pozwala rozpuścić zanieczyszczenia blokujące pierścienie
tłokowe, zwiększając ich szczelność.

Szczelne pierścienie to zwiększona kompresja oraz zmniejszony pobór oleju. W ciągu kilkunastu minut rozpuszcza
nawet najstarsze nagary, osady i inne zabrudzenia znajdujące się w układzie smarowania silnika. Przywraca pełną
przepustowość kanałom olejowym.
 
K2 MOTOR FLUSH został wyprodukowany w oparciu o najnowsze technologie. Zawiera bardzo skuteczne substancje
czyszczące oraz dodatek przeciwzużyciowy.
 
Zabezpiecza on silnik przed nadmiernym tarciem mogącym powstać w trakcie stosowania produktu, z uwagi na
rozcieńczanie Motor Flushem oleju silnikowego. Produkt jest bezpieczny dla każdego rodzaju silnika: benzyna diesel lpg,
itp.
 
Stosowanie K2 MOTOR FLUSH przed każdą wymianą oleju gwarantuje utrzymanie silnika w czystości, co wydłuża jego
żywotność. Czarny osad można wyeliminować na trwałe przy regularnym stosowaniu preparatu. Jedno opakowanie
wystarcza na ok. 5 l oleju. Polecamy stosowanie w proporcji 50ml płukanki na 1 l oleju.
W przypadku mocno zanieczyszczonych silników proporcję oraz czas pracy na płukance można zwiększyć.
 
SPOSÓB UŻYCIA:

Płukanie wnętrza silnika należy przeprowadzić bezpośrednio przed wymianą oleju silnikowego.1.
Przed zastosowaniem środka należy sprawdzić poziom oleju w silniku, jeśli nie jest właściwy, należy uzupełnić2.
olej.
Następnie wlać całą zawartość opakowania do silnika.3.
Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym przez 10 - 15 minut.4.
Następnie wyłączyć silnik i usunąć grawitacyjnie cały zużyty olej z silnika.5.
Zmienić filtr oleju na nowy.6.
Wlać odpowiednią ilość nowego oleju zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.7.

 
Kod produktu: T371
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
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

K2 to firma z Polski, która dostarczyła kilkaset milionów produktów do 60 krajów świata. Jest to marka prężnie

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


rozwijająca się, a dzięki wprowadzeniu szeregu norm ISO i wielu innych udoskonaleń, jej jakość stoi na najwyższym
poziomie.


