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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 26.08.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 32/25/08/2021. 

ČISTIČ MOTORU 
Motor Clean 

POPIS Vysoce účinná kombinace aditiv pro efektivní odstranění nečistot ze vnitřku motoru 
před výměnou motorového oleje. Rozpouští zbytky oleje a usazenin, obaluje čás-
tice nečistot a transportuje je z olejového okruhu při vypuštění použitého oleje. 
Čerstvý olej pak může v očištěném motoru rozvinout svůj plný výkon. Tím je zajiš-
těné rychlé promazání motoru, jeho optimální výkon, minimální opotřebení a sní-
žení škodlivých emisí ve výfukových plynech. 

VLASTNOSTI - zabránění nedostatečného mazání 
 - snížení emisí ve výfukových plynech 

- šetrné čištění 
- vysoká účinnost 
- neutrální vůči obvyklým těsnicím materiálům 
- rychlé a účinné čištění 
- žádné zatížení životního prostředí 
- jednoduché použití 
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory výfukových plynů 
- vhodný pro dieselové motory s filtry pevných částic (DPF) 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : žlutá, hnědá 
 Báze : přísady, nosná kapalina 

Bod vzplanutí : +63  °C DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -45 °C DIN ISO 3016 

 Forma : kapalina 
 Viskozita při +40 °C : < 7 mm2/s 
 Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny běžné motorové oleje v benzinových a dieselových motorech s i bez 
filtru pevných částic (DPF/GPF). Čistič byl testovaný v motorech s turbodmychadly 
a katalyzátory výfukových plynů. Lze jej bez problému použít i v motorech s ozu-
benými řemeny běžícími v oleji. Není vhodný pro použití v motocyklech se spojkou 
v olejové lázni. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy 500 ml stačí pro motory s olejovou náplní až 5 litrů motorového oleje. 
Čistič přidat do starého oleje před jeho výměnou v době, kdy je motor zahřátý na 
provozní teplotu. Motor nechat cca 10 minut běžet na volnoběh. Následně vypustit 
starý olej, vyměnit olejový filtr a naplnit motor čerstvým olejem. Čistič je snášenlivý 
se všemi motorovými oleji běžně dostupnými na trhu. 

POZNÁMKA Čistič není vhodný pro použití v motocyklech se spojkou pracující v olejové lázni! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plechová dóza Obj. č. 1019 D-GB-NL-F-E-I 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 1883 GR-P-RO-RUS-UA-ARAB 
 500 ml plastová dóza  Obj. č. 2779 GB-AUS 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 2865 D-DK-FIN-N-S 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 20873 JP 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 21348 D-GB-CN 
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