
ENGINE CLEAN 
Preparat do czyszczenia układu smarowania. 
Dodawany do oleju przed jego spuszczeniem. 
Silniki benzynowe i Diesla. 

 

ZASTOSOWANIE 

MOTUL ENGINE CLEAN jest przeznaczony do stosowania we wszystkich typach silników benzynowych 
i wysokoprężnych, wolnossących lub turbodoładowanych, z katalizatorem lub bez niego, zasilanych  
każdym rodzajem paliw. MOTUL ENGINE CLEAN skutecznie usuwa osady i zanieczyszczenia blokujące 
przepływ oleju w silniku. Mikrocząsteczki zanieczyszczeń są następnie usuwane podczas spuszczania 
oleju. MOTUL ENGINE CLEAN zapewnia doskonałe smarowanie podczas procesu czyszczenia. 

 

PARAMETRY 

MOTUL ENGINE CLEAN dodany do oleju przed jego spuszczeniem pozwala: 

 
• zmniejszyć zużycie silnika 

• zmniejszyć zużycie oleju i paliwa 

• zwiększyć kompresję we wszystkich cylindrach a tym samym zmniejszyć emisję 
zanieczyszczeń spalin 

• usuwać osady, nagary i inne pozostałości spalania z wrażliwych obszarów, takich jak 
hydrauliczne popychacze zaworowe czy rowki i pierścieni tłokowych 

• na maksymalne wykorzystanie świeżego oleju, który napełni silnik po wymianie 

• wydłużyć trwałość katalizatorów i filtrów DPF 

 

ZALECENIA 

Przed każdą wymianą oleju dodaj do silnika jedno opakowanie ENGINE CLEAN do rozgrzanego 
zużytego oleju. Pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 15 minut. Spuść olej i wymień filtr 
oleju. 

Jedno opakowanie 300 ml jest przeznaczone do 5 litrów oleju w układzie smarowania. W przypadku 
wyższych pojemności należy dodać 60 ml ENGINE CLEAN na każdy dodatkowy litr oleju silnikowego 
(ponad 5 litrów). Nie przekraczaj zalecanej proporcji. W razie potrzeby przeprowadź operację ponownie. 

W połączeniu z DIESEL SYSTEM CLEAN lub FUEL SYSTEM CLEAN, preperat ENGINE CLEAN 
zapewnia bardzo znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń w celu przejścia kontroli pojazdu w trakcie 
badania okresowego. 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO 

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki oraz informacjami umieszczonymi na etykiecie produktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development 

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE 
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