
LIQUI MOLY MOTORSPULUNG PRO-LINE
PŁUKANKA 2662 500ML
Pro-Line Motorspülung jest rozwiniętym technologicznie produktem na bazie
wysoko skutecznych i nowoczesnych dodatków. Zawarte w nim detergenty
i dysperenty w połączeniu z substancją nośną zostały przetestowane
w licznych próbach laboratoryjnych na skuteczność usuwania laków
i szlamu olejowego. Rozpuszczalne i nierozpuszczalne w oleju wszelkiego
rodzaju osady zostają dzięki temu preparatowi usunięte z układu olejowego.
Silnik uwolniony od osadów i zabrudzeń oraz bez zanieczyszczania świeżego
oleju może pracować znów z maksymalnymi osiągami.

Zastosowanie:
Czyszczenie i płukanie układu olejowego w silnikach benzynowych i Diesla.
Oczyszczacz silnika. Czyści silnik ze wszystkich szkodliwych osadów
i resztek olei. Poprawia sprawność mechaniczną silnika poprzez
rozpuszczenie osadów min. Osadu blokującego pierścienie tłokowe.

Zalecane jest oczyszczanie silnika przed każdą wymianą oleju.

Właściwości:

Skuteczne i szybkie czyszczenie,
Neutralny wobec uszczelek,
Zgodny z katalizatorem,
Wysoka skuteczność,



Nie zanieczyszcza środowiska naturalnego,
Łatwy w użyciu.

Stosowanie:
Jedna puszka 500 ml wystarcza na 5l oleju. Preparat należy dodać do rozgrzanego silnika przed wymianą oleju. Po
dodaniu włączyć silnik na około 10-15 min. Następnie od razu przeprowadzić wymianę oleju i filtra. Produkt jest zgodny
ze wszystkimi dostępnymi na rynku olejami. UWAGA: Nie nadaje się do motocykli z mokrym sprzęgłem.
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

W tej części naszego sklepu przygotowaliśmy dla Ciebie szeroki wybór produktów firmy Liqui Moly. Ta niemiecka marka
już od 1957 roku dostarcza kierowcom na całym globie płyny eksploatacyjne do samochodów. W naszej  ofercie
znajdziesz m.in. dodatki czyszczące do wielu rodzajów silników, oleje przekładniowe, płukanki oraz dodatki do paliwa.

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

