
Engine Flush (brez topil) 
Čistilo pri menjavi olja Engine Flush je mešanica visoko rafiniranega mineralnega olja, dodatkov za mazanje, 
dispergiranih sredstev, detergentov, rastlinskih estrov in emulgatorjev. Zasnovano je za odstranjevanje vlage, 
umazanije in ogljikovih ostankov iz motorja z notranjim izgorevanjem.

Koda Količina Pakiranje 

86119 250 ml Plastenka 

Uporaba 

• Čistilo KENT Engine Flush se pred zamenjavo olja doda staremu olju saj je namenjeno raztapljanju
usedlin, katrana, blata in ogljikovih ostankov, kar izboljša cirkulacijo olja, loči batne obročke in izboljša
učinkovitost motorja.

• Pomembno je poudariti, da čistilo KENT Engine Flush ne vpliva negativno na mazilne lastnosti in
viskoznost uporabljenega, starega motornega olja. KENT Engine Flush zagotavlja, da med čiščenjem
ne pride do negativnega vpliva na viskoznost in mazanje motornega olja.

• Čistilo KENT Engine Flush vsebuje izjemno učinkovito mazivo, ki ščiti mehanske dele med
čiščenjem na dizelskih in bencinskih motorjih.

• Za notranje čiščenje sestavnih delov motorja, vodov, pogonske gredi, batnic, odmičnih gredi in
ležajev, turbopolnilnika, črpalke za vbrizgavanje, oblog cilindrov, batnih obročkov, mehanskih in
hidravličnih dročnikov in vseh vrst površin, ki so izpostavljene trenju.

Čistilna sredstva 

Lastnosti in prednosti 

• Ohrani viskoznost motornega olja - brez spremembe olja in maziv
• Absorbira vodo v sistemu - zmanjšuje tveganje nastanka korozije

• Brez nevarnih topil - ne bo poškodoval delov motorja
• Vsebuje učinkovite aditive za razpršitev usedlin in ogljika - loči lepljive batne obročke in

izboljša kompresijo
• Vsebuje dodatke proti obrabi - varuje komponente motorja med čiščenjem
• Visoko plamenišče - ni klasificirano kot vnetljivo, zato je bolj enostavno za transport in

shranjevanje



Tehnične informacije 

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s 
proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane 
tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata 
nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter 
ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Koda:
Naziv:
Rok uporabe:
Barva:
Oblika:
Oznaka:

86119 

Engine Flush – brez topil 250ml 

18 mesecev

Rumeno rjava

Tekočina

EF-SF 

Tarifna številka:    3403 99 10 

Varnostni list:        Da 

- 

>100oC 

VOC: 

Plamenišče: 
Specifična teža: 0.9 g/ml 

Navodila za uporabo 

• Dodajte KENT Engine Flush v odprtino za olje, preverite nivo olja in se prepričajte, da je le ta normalna.
• Prižgite motor ter ga pustite teči, da se segreje do normalne delovne temperature avtomobila cca 10-20 min.

• Ne vozite vozila.
• Pri vozilih katerih oljna kapaciteta preseže 4,5 l pa pustite, da motor teče celih 20 min ali pa uporabite dve

plastenki čistilnega sredstva.
• Za manjše motorje uporabljajte samo 250 ml čistila.
• Ustavite motor, izpustite olje, zamenjajte filter in nalijte čisto olje.
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