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                               VERSIE 25 JANUARI 2018 

EIGENSCHAPPEN 

Is een reiniger met een unieke samenstelling die het volledige 

motoroliesysteem effectief en veilig reinigt. Verhelpt klachten die 

zijn ontstaan door vervuiling, en zorgt ervoor dat de 

eigenschappen van nieuwe olie maximaal benut worden. Schone 

olie in schoon motorblok. 

 

                                 GEBRUIKSAANWIJZING 

 Bij onderhoud en lichte tot matige vervuiling; 

 Voeg NCH OIL FLUSH toe aan de oude motorolie. 1 dosis van 

300 ml volstaat tot 6 liter carterinhoud. 

 Laat de motor gedurende 15 minuten met verhoogd toerental 

(1500-2000 TPM) draaien, of maak een proefrit. 

Behandeltijd/proefrit mag 15 minuten (ruim) overschrijden.  

 Voorbeeld praktische toepassing; daags vóór onderhoudsbeurt 

toevoegen.  

 Olie warm aftappen, oliefilter vervangen en voorgeschreven 

olie toepassen. 

 Bij zware vervuiling;  

 Behandeling in meerdere fases. 1. NCH OIL FLUSH toevoegen 

aan oude motorolie. 15 minuten stationair draaien. Olie 

aftappen en oliefilter beoordelen. Filter bij (dreigende) 

verstopping vervangen. Nieuwe (spoel) olie en NCH OIL 

FLUSH toevoegen. Behandeling vervolgen als bij lichte tot 
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matige vervuiling, en afsluiten met visuele controle. In 

extreme gevallen zullen hiervoor delen zoals klepdeksel, 

distributiedeksel en carterpan gedemonteerd moeten worden. 

Deze dienen handmatig gereinigd te worden. 

 Praktische tip;  Reinig indien mogelijk vóór reparatie aan het 

smeersysteem. Monteer geen nieuwe delen in een vervuild 

systeem! 

 

                                 PRODUCTINFORMATIE  

 Bevat geen solvents en heeft geen invloed op de viscositeit en 

smerende eigenschappen van de aanwezige olie. 

 Is geschikt voor elke verbrandingsmotor; diesel, benzine, 

LPG, CNG. 

 Is compatibel met elke minerale en synthetische motorolie. 

 Kan veilig toegepast worden bij motorfietsen met natte 

plaatkoppeling. 

 Lost lak, (black en white) sludge en ingedikte motorolie op en 

verwijdert andere ongewenste afzettingen.  

 Heeft positieve invloed op werking zuigerveren, 

distributiekettingspansystemen, hydraulische klepstoters, 

nokkenas- en kleplichthoogte verstellingen. 

 Neutraliseert zuur. 

 In een schoon systeem zijn alle componenten en de nieuwe 

motorolie in staat beter te functioneren en dat heeft een 

gunstige invloed op olieverbruik, betrouwbaarheid, 

levensduur, motorvermogen en brandstofverbruik. 

 

                                 VERPAKKING 

 Flesje van 300 mL  - doos van 12 stuk 

 Artikel nummer : MT024H 

 

 

Dit informatieblad is bedoeld om u te adviseren: Dit houdt geen verplichting in van onze kant. 


