
Engine Flush (Lahustivaba)
Rafineeritud mineraalõlide, määrdelisandite, dispergaatorite, puhastusvahendite, taimsete eetrite ja 
emulgaatorite segu. Eemaldab niiskuse, mustuse ja süsiniku jäägid sisepõlemismootorilt. 

Toote nr Kirjeldus Pakend

86119 250ml Pudel

Kasutamine

• KENT Engine Flushi lisatakse mootori karterile määrdena enne õli vahetamist. See lahustab vaiku, tõrva 
ja lakki, hajutab sadet ja süsinikjääke, parandab õliringlust, vähendab rõnga kleepuvust ja täiustab 
jõudlust.  

• Tähtis on, et masina õlitamisomadused, viskoossus ja vana mootoriõli ei saaks kahjustada Engine Flushi 
kasutamisel. KENT Engine Flush tagab, et puhastamisel ei kahjustu mootoriõli viskoossus ja õlitavad 
omadused.

• KENT Engine Flush sisaldab suurele survele vastupidavat määret, mis kaitseb puhastamisel diisel- ja 
bensiinimootorite mehaanilisi osasid.

• KENT Engine Flushiga saab puhastada hõõrduvaid mootori siseosasid, näiteks õlipumpa, õlikogumise 
plokki, juhtmeid, võlli laagreid, kolvi vardaid, nukkvõlle ja nukke, õlitatud turbolaadurit ja 
sisestamispumpa, silindri juhtmeid, kolvi rõngaid ja nende tugipindu, mehhaanilisi ja hüdroventiili filtreid 
ning kõiki teisi hõõrduvaid pindu. 

Puhastid, viimistlustooted ja poleerijad

Omadused ja eelised

• Säilitab mootori õli viskoossuse – Õlikihi tugevus ja määre ei halvene
• Imab määrdesüsteemist vett
• Ei sisalda söövitavaid lahuseid – Ei kahjusta mootorit
• Sisaldab tõhusaid sademeid ja süsinikku levitavaid lisandeid – Eemaldab   

kleepuvad kolvi rõngad ja parandab kokku surumist
• Sisaldab ilmastikukindlaid lisandeid – Kaitseb mootorit puhastamise ajal
• Suur leekpunkt – Pole süttiv, lihtne kaasas kanda ja säilitada



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife, KY11 8US,
Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. 
Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või E-posti aadress: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, Showground tee, Bridgewater, 
Somerset, Ühendkuningriigid , TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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•Toote number: 86119

•Kirjeldus: Engine Flush – ei sisalda lahustit 250ml 

•Parim enne: 18 kuud

•Värvus: Kollane/pruun

•Sisaldus: Vedelik

•Laokood: EF-SF

•Tollilõivu kood: 340 399 100

•Ohutuskaart: Jah

•VOC: NIL

•Leekpunkt: >100oC

•SG: 0.9g/ml

Kasutusjuhend

• Lisage KENT Engine Flushi mootori karterisse (250ml pudel = 5L õli kohta). Kontrollige õlitaset, et see oleks 
tavapärane. 

• Käivitage mootor. Laske töötada mootori suurusest sõltuva tavalise töötemperatuurini 10-20 minutit. 
• Ärge sõitke sõidukiga.
• 4.5 liitrise õlipaagiga sõidukite mootorid peavad töötama 20 minutit või kasutage 2 pudeli jagu toodet. 
• Väikeste mootorite puhul kasutage ühte 250 ml pudelit.
• Peatage mootor, valage õli välja, vahetage filter ning lisage karterisse puhas õli.
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