
Beschrijving
De zeer effectieve detergent- en dispersant-additie-
ven in combinatie met de dragervloeistof werden in
talrijke laboratorium- en praktijkgerichte veldtests
getest op het oplossen van sludge en lakvormers. Al-
le soorten wel en niet in olie oplosbare residu's wor-
den tot zweven gebracht en bij de olieverversing uit
het oliecircuit verwijderd. De van aanslag en veront-
reinigingen bevrijde motor en de niet door oud vuil
belaste verse olie kunnen hun vermogen daardoor
volledig ontplooien.

Eigenschappen
hoge mate van efficiency-
voorzichtige reiniging-
geschikt voor roetfilters-
getest voor turbo en katalysator-
eenvoudig toe te passen-
geen milieubelasting-
neutraal met betrekking tot gangbare
afdichtingsmaterialen

-

snelle reiniging-

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk gelb, braun / yellow,

brown
Basis Additiv, Trägerflüssigkeit

/ additive, carrier liquid
Dichtheid bij 20 °C 0,81 g/cm³

DIN 51 757
Vlampunt 63 °C

DIN ISO 2592
Pourpoint -45 °C

DIN ISO 3016
Vorm flüssig / liquid
Viscositeit bij 40 °C <7 mm²/s
Geur charakteristisch /

characteristic

Toepassings-Gebieden
Reiniging en spoeling van oliecircuits bij benzine- en
dieselmotoren.

Gebruik
Een 500 ml blik is voldoende tot 5 liter aanwezige olie.
Pro-Line Motorspoeling vóór de olieverversing toe-
voegen aan de bedrijfswarme motorolie. Na toevoe-
gen motor al naargelang de verontreiniging ca. 10-15
min. stationair laten lopen. Vervolgens olie verversen
en filter vervangen. Pro-Line Motorspoeling is com-
patibel met gangbare motoroliën. Opmerking: niet ge-

schikt voor gebruik in motorfietsen met natte koppe-
ling!

Verpakking
500 ml Bus blik 2427

D-GB-I-E-P
500 ml Bus blik 2978

GB-DK-FIN-N-S
500 ml Bus blik 2662

D-PL-BG
500 ml Bus blik 2037

GB-E-USA
500 ml Bus blik 7712

GB-F-CAN
500 ml Bus blik 7507

D-RUS-UA
1 l Bus blik 2425

D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof 2428

D-GB

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische hotline: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de


