
 

 

 
 

DRUH POUŽITÍ 

ENGINECLEAN 
Čistič motoru před vypuštěním oleje 
Aditiv dodávaný do motorového oleje před jeho 
vypuštěním 
Pro automobilové benzinové a naftové motory 

 

MOTUL ENGINE CLEAN je navržen pro všechny typy benzinových a naftových motorů, atmosférických 
nebo s přeplňováním, s katalyzátorem nebo bez, poháněných všemi druhy paliv. MOTUL ENGINE 
CLEAN účinně čistí nánosy a usazeniny, které se v motoru tvoří. Uvolněné mikročástice jsou pak 
odstraněny při vypouštění oleje. MOTUL ENGINE CLEAN poskytuje v průběhu čištění dokonalé 
mazání. 

 
 

CHARAKTERISTIKA 

Přidání čističe MOTUL ENGINE CLEAN do motorového oleje před vypuštěním umožňuje: 
 

• snížit opotřebení 
• snížit spotřebu oleje a paliva 
• zvýšit kompresi všech válců stejnou měrou 
• snížit emise škodlivin 
• odstranit nánosy, úsady a ostatní pozůstatky spalin z citlivých částí, jako například z 

hydraulických zdvihátek nebo drážek pístu a kroužků 
• maximálně využít nový olej doplněný po vypuštění použitého oleje 
• prodloužit životnost katalyzátoru a filtru pevných částic (DPF) 

 
 

DOPORUČENÍ 

Před každým vypouštěním oleje přidejte do horkého použitého oleje motoru plechovku čističe ENGINE 
CLEAN. Nechte motor běžet na volnoběh asi 15 minut. Olej vypusťte a vyměňte olejový filtr. 
Obsah jedné plechovky je dostatečný pro kapacitu až 5 litrů oleje. V případě většího obsahu je 
zapotřebí přidat 60 ml čističe ENGINE CLEAN na každý další litr motorového oleje (nad 5 litrů).  
Doporučovaný poměr byste neměli překročit. V případě potřeby proveďte toto ošetření dvakrát po sobě. 
V kombinaci s produktem DIESEL SYSTEM CLEAN nebo FUEL SYSTEM CLEAN zajišťuje ENGINE 
CLEAN při kontrole emisí velmi patrné snížení emisí škodlivin. 

 
 

VLASTNOSTI 

Barva 

  
 

červená 
Hustota při 20°C (68°F) 
Bod vzplanutí 

NF T 60 101 
          NF T 60 118 

0,824 
40°C (104°F) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhrazujeme si právo měnit obecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického 
vývoje. Specifikace produktu je definitivní od objednávky, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami.  
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