
MILLERS IT FLUSHING OIL 5L OLEJ DO
PŁUKANIA SILNIKA
Mineralny olej  penetrujący o niskiej  lepkości,  zawierający dodatki,  które
powodują,  że  ma  znakomite  właściwości  wchłaniające  szlam  i  osady
znajdujące się m.in. wokół pierścieni.

Nazwa:
MILLERS IT FLUSHING OIL 5L OLEJ DO PŁUKANIA SILNIKA

STOSOWANIE:

Używać zgodnie z przeznaczeniem.
KORZYŚCI:
Specjalnie zaprojektowany olej, który wchłania szlam, osad, i wszelkie inne zanieczyszczenia znajdujące się w silniku.
PROCEDURA CZYSZCZENIA UKŁADU OLEJOWEGO:
• przed wymianą oleju rozgrzej silnik i olej w silniku do ich temperatury roboczej
• spuść stary olej, wymień na olej IT Flushing Oil, a następnie uruchom silnik, i pozwól mu bez żadnego obciążenia (na
wolnych obrotach) pracować przez 2 – 3 min
• absolutnie maksymalny czas pracy: 5 min.
• spuść IT Flushing Oil i wymień filtr oleju
• wlej olej docelowy

CHARAKTERYSTYKA:
Ciężar właściwy przy 15°C: 0,887
Lepkość kinematyczna przy 100°C: 11,9 °C

Przeznaczony jest do stosowania w sytuacjach, gdy w silniku znajduje się na tyle duża ilość osadów, że Engine Flush
nie jest wystarczająco silny, aby je usunąć. Jest także skuteczny wtedy, gdy chcemy mieć absolutną pewność, że
w silniku nie znajdują się pozostałości po starym oleju.
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

Producent najwyższej jakości olejów silnikowych, olejów przekładniowych, oraz dodatków do paliw. Istnieje od 1887
roku, a środki smarne powstają w Brighouse w Anglii. Przy tworzeniu produktów liczy się wyłącznie najwyższa,
bezkompromisowa jakość. To, co ich cechuje, to zaawansowanie technologiczne, innowacyjność oraz elastyczność.
Używają najlepszych olejów bazowych, najnowszych dodatków do ich produkcji. Jest światowym liderem w dziedzinie
stosowania nanotechnologii w olejach silnikowych oraz przekładniowych. Produkty testują w motorsporcie. Millers Oils
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to laureat wielu nagród, zarówno za przełomowe technologie, jak i za rozwój. Kochają samochody, i tworzą środki
smarne z pasją, z dbałością o najmniejsze szczegóły, po to, aby zapewnić najlepsze osiągi i maksymalną ochronę
silnika, oraz innych podzespołów. Od 2008 roku produkty Millers Oils dostępne są w Polsce. Od 2012 roku Millers Oils
dysponuje jednym z najlepszych w Europie laboratoriów badających środki smarne.
 


