
Dodavatel v ČR: 
LIQUI MOLY CZ s.r.o. 
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika 
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz 
www.liqui-moly.cz 

 

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 24.08.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 22/07/06/2021. 

PRO-LINE STOP ZTRÁTÁM OLEJE 
Pro-Line Öl-Verlust-STOP 

POPIS Přísada do motorového oleje regeneruje gumová a plastová těsnění v motoru 
a snižuje únik oleje přes pístní kroužky a ventilová vedení. Působí rovněž proti 
snižování viskozity motorových olejů. Zabraňuje tvorbě olejových skvrn na silnicích 
a v garážích, a tím i znečištění životního prostředí. Přísada se snáší se všemi mo-
torovými oleji běžně dostupnými na našem trhu. 

VLASTNOSTI - zabraňuje tvorbě modrého kouře z výfuku 
 - hodí se pro použití v benzinových i dieselových motorech 
 - ošetřuje a regeneruje gumová a plastová těsnění v motoru 
 - výborně se snáší s elastomery 
 - zaručuje nízkou spotřebu oleje 
 - zabraňuje znečišťování životního prostředí oleji z netěsných motorů 

- snižuje kouřivost motorů 
- eliminuje úniky oleje popraskanými nebo porézními těsněními 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : oranžová, čirá 
Vzhled / povaha : viskózní kapalina 
Viskozita při +40 °C : 133,81 mm2/s 
Bod vzplanutí : +112 °C  DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -5 °C  DIN ISO 3016 

 Forma : pastovitá, kapalná 
 Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Přísada je vhodná pro všechny benzinové a dieselové motory. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 1 l postačí až pro 15 l motorového oleje. Přísada se může přidat do 
oleje kdykoliv v průběhu jeho používání. Po aplikaci přísady do oleje je nutné mo-
tor nechat zahřát na provozní teplotu chodem na volnoběh nebo jízdou. Těsnicí 
účinek se projeví teprve po ujetí cca 600 – 800 km. K zajištění dlouhodobého těs-
nicího efektu je doporučeno aplikovat přísadu vždy po každé výměně oleje. 

 Poznámka: Přísada není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v ole-
jové lázni! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plechová dóza Obj. č. 5182 D-GB-I-E-P 
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