NEW GENERATION
MOTOR FLUSH

ART. NR. 40611

Bij gebruik volgens voorschrift voor het reinigen van een motor biedt Forté Motor Flush de
volgende voordelen:
• Reinigt en smeert de motor inwendig.
• Verwijdert white- en black sludge en ingedikte
motorolie.
• Voorkomt dat het additievenpakket van de
nieuwe motorolie snel verbruikt wordt en
neutraliseert de achtergebleven motorolie.
• Lost lakafzettingen in zuigerveergroeven, op
cilinderwanden, in hydraulische klepstoters en
in nokkenasverstellingen op en herstelt de
juiste werking.
• Stabiliseert de eindcompressiedruk en de
cilindervulling.
• Herstelt verloren motorvermogen, vermindert
carterventilatiedampen en heeft een gunstige
invloed op het brandstofverbruik.

Forté Motor Flush is een complex mengsel van
speciale oplos-, dispergerende en reinigingsmiddelen dat aan de oude motorolie wordt toegevoegd vóórdat de olie wordt ververst.
Forté Motor Flush is volledig compatibel met
alle soorten motoroliën, inclusief low-SAPS
motorolie, voorzien van classificaties en specificaties volgens: ACEA, API, ILSAC en afzonderlijke automobielfabrikanten.
Forté Motor Flush is speciaal ontwikkeld om
een motor inwendig efficiënt te reinigen, terwijl de
smeercapaciteit tijdens de reinigingsprocedure
verbeterd wordt.
Forté Motor Flush kan veilig toegepast worden bij motorfietsen voorzien van hydraulische
klepstoters en een natte plaatkoppeling, daar
het product de wrijvingseigenschappen van de
motorolie niet verandert.

GEBRUIKSAANWIJZING:

(N.B. Forté New Generation Motor Flush kan lak beschadigen)

• Voor een 1e behandeling of bij storingen:
Voeg 2 x 400 ml Forté Motor Flush toe per 4 liter carterinhoud. Laat de motor 60
minuten verhoogd stationair (1.500 min-1) draaien met tussentijdse kortstondige toerentalverhogingen tot 3.500 min-1.
• Als bij iedere onderhoudsbeurt en volgens voorschrift met Forté Motor Flush
gereinigd wordt volstaat 1 x 400 ml Forté Motor Flush per 4 liter motorolie.
• Bij zware verontreiniging zie de technische bulletins in het Forté werkplaatshandboek of raadpleeg de informatie op de Forté website.
• Monteer een nieuw oliefilter (noodzakelijk) en vul het carter met nieuwe olie die
voldoet aan de juiste specificatie voor de betreffende motor
Doe geen schone olie in een vuile motor: elke reparatie vindt zijn oorsprong in vervuiling.
Voor technische informatie kunt u contact opnemen met uw Forté-adviseur.
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