
VALVOLINE ENGINE FLUSH PŁUKANKA
SILNIKA 300ML
Wysokowydajny  koncentrat  do  płukania  si lnika.  Zapobiega
przedwczesnemu  starzeniu  się  świeżego  oleju  silnikowego  po  jego
wymianie. Koncentrat czyszczący o specjalnie opracowanej formule, która
skutecznie usuwa osady i rozpuszcza szlam. Użycie zalecane przy każdej
wymianie oleju.

Nazwa:
VALVOLINE ENGINE OIL SYSTEM CLEANER (ENGINE FLUSH) - 300ML
- środek oczyszczający układ smarowania silnika.

Sposób użycia:
Stosuj  tuż  przed wymianą oleju..  Silnik  powinien być  doprowadzony do
temperatury roboczej.
Preparat  wlej  do  silnika  poprzez  korek  uzupełniania  oleju  silnikowego.
Uruchom silnik na biegu jałowym na 10 minut, niezwłocznie po czyszczeniu,
dokonaj wymiany oleju silnikowego i filtra oleju.
Przeznaczony do delikatnego rozpuszczania osadów podczas pracy silnika na biegu jałowym, usuwa grube warstwy
osadów w zaledwie 5 minut. Produkt jest całkowicie bezpieczny w użyciu, gdyż nie wpływa na twarde warstwy węgla
i osadu, a ponadto nie zawiera żadnych rozpuszczalników chlorowanych. Engine Flush nie uszkadza uszczelek, jeżeli
zostanie użyty zgodnie z  instrukcją.  W przypadku silników o przebiegu 160,000 kilometrów lub większym, przed
zastosowaniem produktu zaleca się sprawdzenie, czy filtr siatkowy nie jest zatkany.

Podczas płukania środek ten:
- rozpuszcza osad.
- czyści silnik w ciągu 5 minut.
- otwiera zablokowane kanaliki oleju.
- uwalnia zakleszczające się elementy podnoszące.
- rozpuszcza osady, które ograniczają moc silnika.
- bezpieczny dla uszczelek.
Stosować przed wymianą oleju. 300 ml preparatu wystarcza na 5 l oleju silnikowego.
1. Dolać do oleju silnikowego.
2. Uruchomić silnik i dać mu popracować 5-10 minut na biegu jałowym.
3. Nie jeździć. Nie zwiększać obrotów.
4. Zlać stary olej.
5. Wymienić filtr oleju i zalać świeży olej do silnika
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany 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

Marka Valvoline jest najstarszą firmą na świecie, oferującą oleje silnikowe. W jej asortymencie znajdują się również
produkty służące do pielęgnacji nadwozia i podwozia pojazdów.
W 1866 roku Amerykanin dr John Ellis opracował recepturę oleju, który przeznaczony był do smarowania układu

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


zaworowego w maszynie parowej. Nazwę swojej firmy „Valvoline” zaczerpnął od angielskiego słowa „valve”, które
oznacza zawór.
Ważnym punktem w historii działalności firmy Valvoline był jej zakup przez firmę Ashland Inc. w latach 50. XX wieku. Od
tego momentu liczona jest ekspansja marki na rynki światowe. W 1989 roku powołano zaś do życia europejski oddział
Valvoline International Europe, z siedzibą w Zwijndrecht w Holandii.
Obecnie roczne obroty firmy Valvoline sięgają ponad 1 mld dolarów amerykańskich, a koncern posiada filie w ponad
140 krajach na całym świecie. Zajmuje czołową pozycję w branży produkcji olejów w Stanach Zjednoczonych,
w Ameryce Północnej, w Europie, Australii i w Azji.


