
OIL SYSTEM CLEANER

OIL SYSTEM CLEANER  
Midland oil system cleaner puhdistaa 
moottorin sisäpinnat tehokkaasti ennen 
öljynvaihtoa tehtävällä käsittelyllä. Puh-
distusaine lisättynä öljyn joukkoon puh-
distaa tehokkaasti lian moottorin pinnoilta 
Moottori puhdistuu kunnolla eivätkä haital-
liset partikkelit sekoitu näin uuteen öljyyn, 
eivätkä jää pyörimään järjestelmässä aiheut-
taen uutta karstaa ja lakkakerrostumien syn-
tymistä. Käytetään juuri ennen öljyn vaihtoa.

Midland õlisüsteemi puhastaja on eelkõige 
mõeldud õlisüsteemi, mustuse ja kahjulike 
setete eemaldamiseks. See annab loputus-
protsessi ajaks suurepärase määrimise, 
tagab kasutatud õli täieliku äravoolu  ja 
vähendab uue õli saastumist.

OIL SYSTEM CLEANER   
Midland oil system cleaner is especially 
designed to clean the oil system and 
to remove dirt and harmful deposits. It 
provides superb lubrication during the 

drain of the used oil and reduces the 
contamination of the new oil.  

OIL SYSTEM CLEANER  

Moottorin öljypuhdistusaine.  
Oil system cleaner to meet the highest requirements.
Mootori õlisüsteemi puhastaja.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• puhdistaa ja korjaa öljyjärjestelmiä moottoreissa, vaihteistoissa, hydrauliikoissa jne
• poistaa lietettä ja hatiallista likaa
• vähentää vaihdon jälkeen uuden öljyn likaantumista

Suositellut käyttökohteet:
Kaikki bensiini- ja dieselmoottorit ilman turboa ja turbolla. Toimii myös katalysaattorien ja dieselpartikkelisuodattimien 
(DPF) kanssa henkilöautoissa, maastureissa, kuorma-autoissa, moottoripyörissä ja veneissä.

• cleans and conditions engine, gear box, hydraulic and other oil system
• removes sludge and harmful deposits
• reduces oil contamination of the fresh oil

Recommended applications
For all gasoline and diesel engines with or without turbo, catalytic converters and Diesel Particle Filters (DPF) of
Passenger cars, trucks, SUV, motorcycles and boats. 

 
Kasud
• puhastab ja hooldab mootori, käigukasti, hüdraulika ja teised õlisüsteemid
• eemaldab kõik kahjulikud setted
• vähendab uue õli saastumist

Kasutusalad
Sobib kõigile bensiini -ja diiselmootoritega (k.a. turbo, katalüsaator, DPF) sõiduautodele, maasturitele, veokitele,
mootorratastele ja paatidele.
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Pakkaus Packaging Pakend

LTK 12 pulloa  
(12 x 0.375 L)

Case of 12 bottles 
(12 x 0.375 L)

Kast 12 pudelit  
(12 x 0.375 L)

Annostus
Lisää moottoriöljyyn yksi 375ml pullo lisäainetta. Yksi pullo riittää 3-6 litraan öljyä. Anna sen jälkeen moottorin 
käydä tyhjäkäynnillä 15 minuuttia, minkä jälkeen poista öljy ja vaihda suodatin. Lisää uusi öljy.
Suuremmissa määrissä annostele lisäainetta 6-10% käytetystä öljymäärästä.

Dosage
Add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Run engine at idle during 15 minutes.
Drain used oil and replace oil   new engine oil as recommended by the manufacturer. 
Other volumes: 6 to 10% mixture ratio and same procedure.

Doseerimine
Lisa üks pudel vahendit 375 ml mootoriõlile. Ühe pudeli kogus sobib 3 - 6 liitri õli töötlemiseks. Lase seejärel 
mootoril tühikäigul töötada 15 minutit, mille järel lasta õli välja ning vahetada õlifilter. Lisada masinale uus õli.
Suuremate koguste puhul arvestada vahendit vastavalt 6 kuni 10% õli kogusest.
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