OIL SYSTEM CLEANER
Присадка для очищення масляної системи
Присадка для очистки масляной системы

OIL SYSTEM CLEANER

Присадка Midland Oil Cleaner System
призначена для очищення масляної
системи, видалення бруду та шкідливих
відкладень.
Забезпечує чудове змащування під час
процесу промивання, сприяє повному
зливу відпрацьованої оливи та зменшує
забруднення нової оливи.
Застосовують для бензинових і
дизельних двигунів з турбонаддувом або
без нього, з каталітичним
нейтралізатором або фільтром частинок
(GPF / DPF).

OIL SYSTEM CLEANER

Присадка Midland Oil System Cleaner
предназначена для очистки масляной
системы и удаления грязи и вредных
отложений.
Обеспечивает превосходную смазку во
время процесса промывки, способствует
полному сливу отработанного масла и
уменьшает загрязнение нового масла.
Подходит для бензиновых и дизельных
двигателей с турбонаддувом или без него,
с каталитическим нейтрализатором или
фильтром частиц (GPF/DPF).
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Переваги
• очищує двигун, трансмісію, гідравлічні та інші масляні системи
• розчиняє шлам, відкладення та інші забруднення в масляних системах

Галузь застосування
Для всіх бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього, каталітичні
нейтралізатори і дизельні сажеві фільтри (DPF) легкових, вантажних автомобілів,
позашляховиків, мотоциклів і човнів.
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Преимущества
• очищает двигатель, трансмиссию, гидравлические и другие масляные системы
• растворяет шлам, отложения и другие загрязнения в масляных системах

Область применения
Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом или без него, каталитические
нейтрализаторы и дизельные сажевые фильтры (DPF) легковых, грузовых автомобилей,
внедорожников, мотоциклов и лодок.

Пакування

Упаковка

Коробка 12 пляшок
(12 x 0.375 л)

Коробка 12 бутылок
(12 х 0.375 л)
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71027

Дозування
Додайте 1 пляшку 375 мл до старої моторної оливи (1 пляшка розрахована на 3-6 л моторної оливи)
перед її заміною.
Дайте двигуну попрацювати на холостому ходу приблизно 15 хвилин. Замініть оливу та фільтр
відповідно до інструкцій виробника.
Для інших олійних систем додайте 6-10% вмісту пляшки та дійте так само.

Офіційне представництво
компанія Мідланд Ойл Україна
midland.ua

Дозировка
Добавьте 1 бутылку 375 мл в старое моторное масло (1 бутылка расчитана на 3-6 л моторного масла)
перед его заменой.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 15 минут. Замените масло и фильтр в
соответствии с инструкциями производителя.
Для других масляных систем добавьте 6-10% содержимого бутылки и действуйте аналогично.

