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Autochémia – Starostlivosť o motor 
 

Verzia:  EC5/002  

Valvoline
TM

 Engine Flush 
Engine Flush je čistič motoru so špeciálnymi prísadami, ktoré nepoškodzujú motor alebo 
akúkoľvek časť motora. 
 
Engine Flush čistí olejové cesty na zlepšenie prietoku oleja do kritických častí motora, rovnako ako znižuje 
vznik kalov a iných škodlivých usadenín z činnosti motoru a z olejovej vane. 
 
Aplikácia 
 

Engine Flush je špeciálny prípravok určený na 
rozpustenie kalov a čistenie kľukovej skrine pre 
zvýšenie životnosti čerstvého motorového oleja.  
 
Engine Flush sa zmieša s použitým motorovým olejom 
a nechá sa čistiť motor po dobu 20-30 minúť (v 
závislosti na závažnosti znečistenia) pri voľnobehu 
motora.  
 
Vzhľadom k tomu, že Engine Flush neobsahuje 
chlórované rozpúšťadlá, je bezpečný pre použitie a 
nepoškodzuje tesnenie, motor, tesniace krúžky, 
vedenie ventilov a iných tesnení. Neobsahuje prísady, 
ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť motorové oleje.  
 
 
Vlastnosti a výhody 
 

Čistí celý motor a olejové prechody  
Engine Flush rozpúšťa kaly a usadeniny, ktoré znižujú 
výkon motora, uvoľňuje zalepené zdvihátka a zlepšuje 
cirkuláciu oleja. Odstránením týchto znečisťujúcich 
látok z vnútra motora sa zlepší prenos tepla a 
motorový olej lepšie chladí životne dôležité časti 
motora.  
 
Nepoškodzuje tesnenie  
Engine Flush nepoškodzuje ploché tesnenia alebo iné 
tesnenia, pokiaľ sa používa podľa pokynov. Vždy 
postupujte podľa návodu na etikete. 

 
 
Ľahké použitie:  

Pred výmenou použitého motorového oleja a 
olejového filtra, pridajte Engine Flush do motorového 
oleja a nechajte motor bežať na normálne 
voľnobežné otáčky po dobu 20-30 minúť. To závisí 
na veľkosti vane a stupni znečistenia a/alebo 
usadenín. Potom vypnite motor a vypusťte olej. 
Vymeňte filter a naplňte kľukovú skriňu čerstvým 
olejom. Nejazdite s vozidlom pokiaľ je olej 
vypustený, ale až po vykonaní novej náplne 
čerstvým motorovým olejom.  
 
Fľaša 350 ml. je dostatočné množstvo pre olejovú 
vaňu normálnych osobných automobilov. 
  
 
 
 

Kontrola usadenín  
Pre motory, v ktorých sa nahromadili usadeniny po 
prevádzke 160.000 km alebo viac, sa odporúča pred 
použitím Engine Flush vykonať kontrolu olejového 
sita (pevný filter), aby nedošlo k zablokovaniu. 
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

Engine Flush 

Vzhľad Číra kvapalina 

Farba číra 

Merná hustota pri 15 
o
C 0.805 

Bod vzplanutia, 
o
C 49 

Skladovanie Chladno a 
sucho 

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
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