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M-FLUSH 
GEAVANCEERDE INTERNE MOTORREINIGER 
 
 
OMSCHRIJVING 
Hoog geconcentreerde motoroliereiniger vrij van solventen. Ontworpen om vooraf 
het uitvoeren van een olieverversing de motor intern te reinigen. 

VOORDELEN 
• Verbetert de motorprestaties. 
• Reduceert motorgeluiden. 
• Vermindert olieverbruik. 
• Verlengt de levensduur van de olie. 

EIGENSCHAPPEN 
• Reinigt het volledige smeercircuit en deblokkeert hydraulische klepstoters, 

variabele kleptimers en zuigerveren. 
• Neutraliseert verbrandingszuren. 
• Voorkomt vervuiling van verse olie. 

TOEPASSING 
Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel met minerale als synthetische motoroliën. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
• Voeg de inhoud van één flacon (350ml) toe aan de bestaande motorolie (3 tot 6 liter) vooraf het verversen van 

de motorolie. Let wel op dat het oliepijl niet boven het maximum niveau staat na toevoeging om schade aan de 
motor te voorkomen. 

• Start de motor en laat deze draaien totdat de bedrijfstemperatuur bereikt is (10 - 20 min). 
• Het is aan te raden om met de wagen een testrit te doen van ongeveer 50 -100 km om zo een efficiënt mogelijk 

resultaat te bekomen. 
• Ververs de olie als deze nog warm is. 
• Vervang de oliefilter. 
• Vul de motor met nieuwe olie. 

EIGENSCHAPPEN 
Fysische toestand:  vloeibaar Ontledingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Kleur: barnsteenkleurig Oxiderende eigenschappen: niet oxiderend. 
pH:  Niet bruikbaar. Dampspanning (bij 20 °C): 0,1 hPa 
Smeltpunt:  < 0 °C Dichtheid (bij 20 °C):  0,905 g/cm³ 
Beginkookpunt en kooktraject:  > 200 °C Verdelingscoëfficiënt: Niet bepaald. 
Vlampunt: > 190 °C Viscositeit / kinematisch (bij 40 °C): 0,7 mm²/s 
Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C Verdampingssnelheid (bij 20 °C): Niet bepaald. 
vast:  Niet bepaald.  
gas:  Niet bepaald.  

VERPAKKING 
350 ml flacon (12 x 350 ml karton) 
1L bus (12 x 1L karton) 


