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Puhdistaa öljytilan ennen öljynvaihtoa. Poistaa vanhan öljyn aiheuttamat sakkautumat sekä 
mahdolliset tukokset, antaa uudelle öljylle maksimaalisen toimintakyvyn. Toimii kaikissa 
diesel- ja bensiinimoottoreissa, sekä manuaali- ja automaattivaihteistoissa.

Ominaisuudet & Edut
• Poistaa sakkautuneen öljyn sekä “pien” öljytilasta
• Neutraloi kampikammion happamuuden
• Puhdistaa hydrauliset venttiilin nostimet sekä hillitsee 

nostinääniä
• Huoltaa kampikammion tuuletusventtiilin
• Poistaa kosteuden öljytilasta, vähentää öljytilan 

korroosiota
• Vapauttaa “juuttuneet” männänrenkaat ja parantaa 

puristuksia
• Ei sisällä kovia liuotinaineita
• Toimii bensa-, dieselmoottoreissa, ja kaikilla öljylaaduilla
• Sisältää voitelevia ainesosia
• Korkea leimahduspiste, ei luokiteltu palavaksi nesteeksi
• Puhdistaa öljypumpun, varmistaa maximaalisen voitelun
• Varmistaa turbon maksimaalisen voitelun

ENGINE FLUSH

Käyttökohteet

Tuotenro.  Tuotenimi    Pakkaus, myyntierä

86119   Engine Flush    250 ml pullo, 12 kpl
86419   Engine Flush    5 litra kanisteri, 4 kpl

Moottori ja polttoaine

KENT Engine Flush lisätään öljytilaan ennen öljynvaihtoa. Ajoneuvoa käytetään Engine Flushin kanssa n. 20
min, jona aikana tuote puhdistaa öljytilan vanhan öljyn aiheuttamista sakkaumista sekä tukkeutumista.
Engine Flush neutraloi myös kampikammion happamuutta sekä poistaa öljytilaan mahdollisesti päässeet
muut ulkopuoliset ainesosat kuten kosteuden, polttoaineen sekä niistä aiheutuneet kylmäliman.
Nykyaikaisten ajoneuvojen valmistajat suosittelevat öljytilan puhdistusta säännöllisesti öljynvaihdon 
yhteydessä. Engine Flush sopii kaikkiin bensa sekä dieselmoottoreihin. 

Sopii käytettäväksi myös manuaali- ja automaattivaihteistojen huuhteluaineena. 



Tekniset tiedot

Engine Flush 250 ml

86119, 86419
18 kk
Keltainen/ruskea
neste
340 399 100
0
> 100°C
0,9 g/ml

Moottori ja polttoaine

Tuotenumero:
Varastointi:
Väri:
Koostumus:
Tullin tariffikoodi:
VOC:
Leimahduspiste:
Ominaispaino:
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Käyttöohjeet
Vuosihuollon yhteydessä tai n. 30.000 km välein tehtävä puhdistus.

1. Lisää 250 ml (1 pullo) Engine Flushia öljytilaan,  tarkasta öljyn määrä, käynnistä moottori. Jos öljyn
    tilavuus on yli 4,5 l, niin käytä 500 ml (2 pulloa) Engine Flushia.
2. Anna moottorin käydä joutokäynnillä kunnes normaali lämpötila on saavutettu. 
    Älä rasita moottoria tai vaihteistoa.
3. Käytä moottoria vielä 10-20 min riippuen moottorin koosta, jos öljytila on 4,5 litraa tai yli, niin  
    käytä täydet 20 min.
4. Sammuta moottori ja vaihda öljyt sekä suodatin.


