
 

ENGINE CLEAN 
Motorové aditívum používané pred výmenou oleja 
Prísada pridávaná do motorového oleja pred jeho 
vypustením 
Pre automobilové benzínové a naftové motory 

 
 
 

DRUH POUŽITIA 

Produkt MOTUL ENGINE CLEAN je navrhnutý pre všetky typy benzínových a naftových motorov, 
atmosférické alebo preplňované, s katalyzátorom alebo bez, pre všetky druhy palív. MOTUL ENGINE 
CLEAN účinne čistí nánosy a usadeniny, ktoré sa v motore tvoria. Uvoľnené mikročastice sú následne 
odstránené pri vypúšťaní oleja. MOTUL ENGINE CLEAN zaisťuje v priebehu čistenia dokonalé mazanie. 

 
 

CHARAKTERISTIKA 

Pridanie produktu MOTUL ENGINE CLEAN do motorového oleja pred vypustením umožňuje: 
 

• znížiť opotrebenie, 
• znížiť spotrebu oleja a paliva, 
• zvýšiť kompresiu všetkých valcov rovnakou mierou, 
• znížiť emisie škodlivín, 
• odstrániť nánosy, usadeniny a ostatné pozostatky spalín z citlivých častí, ako napríklad 

z hydraulických zdvíhatiek alebo drážok piestov a krúžkov, 
• maximálne využiť nový olej naplnený po vypustení použitého oleja, 
• predĺžiť životnosť katalyzátora a filtra pevných častíc (DPF). 

 
 

ODPORÚČANIA 
 
Pred každým vypúšťaním oleja pridajte do zohriateho použitého oleja v motore plechovku produktu 
ENGINE CLEAN. Nechajte motor bežať na voľnobeh asi 15 minút. Olej vypustite a vymeňte olejový filter. 
Obsah jednej plechovky je dostatočný pre kapacitu až 5 litrov oleja. V prípade väčšieho objemu je 
potrebné pridať 60 ml produktu ENGINE CLEAN na každý ďalší liter motorového oleja (nad 5 litrov). 
Odporúčaný pomer by ste nemali prekročiť. V prípade potreby vykonajte toto ošetrenie dvakrát po sebe. 
V kombinácii s produktom DIESEL SYSTEM CLEAN alebo FUEL SYSTEM CLEAN zaisťuje ENGINE 
CLEAN pri kontrole emisií znateľné zníženie emisií škodlivín. 

 
 

BEZPEČNOSŤ 

Viď bezpečnostný list a informácie uvedené na štítku výrobku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhradzujeme si právo zmeny všeobecnej charakteristiky našich produktov, aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať výrobky v súlade s 
najnovším vývojom techniky. Špecifikácia výrobku nie je definitívna. Pre objednávanie platia naše všeobecné predajné a záručné podmienky. 
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