
HYDRAULIC VALVE 
OIL CONDITIONER

HYDRAULIC VALVE 
OIL CONDITIONER  
Lisäaine, joka puhdistaa ja varmistaa 
hydraulisten venttiilinostajien häiriöt-
tömän toiminnan ja pienentää tehok-
kaasti nostimien aiheuttamaa melua. 
Valmistettu ohuesta perusöljystä ja 
puhdistusaineista. Sopii käytettäväksi 
sekä diesel- että bensiinimoottoreissa.

HYDRAULIC VALVE 
OIL CONDITIONER   
Midland hydraulic valve oil conditio-
ner engine oil treatment is espe-
cially designed to clean and restore 
hydraulic valve lifters of petrol an 
diesel engines.  

HYDRAULIC VALVE 
OIL CONDITIONER  
Midland lisaaine, mis puhastab ning 
tagab bensiini- ja diiselmootori 
hüdrauliliste ventiilitõstjate 
häirimatu töö.

Hydraulisten venttiilinostajien huoltoaine.  
Hydraulic valve oil conditioner to meet the highest requirements.
Hüdraulika tihendite hooldusvahend.



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

Edut
• poistaa lietteen ja lakkakerrokset hydraulisten venttiilinnostimien pinnoilta
• vaimentaa hydraulisten venttiilinnostimien melua
• puhdistaa ja kunnostaa moottorin kiertovoitelujärjestelmää
• yhteensopiva mineraalisten ja synteettisten moottoriöljyjen kanssa

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

• removes sludge and varnish deposits on valves and hydraulic lifters
• quiets noisy hydraulic lifters
• cleans and conditions engine oil system
• compatible with mineral and synthetic engine oils

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

Kasud
• eemaldab sette ja jäägid tihenditelt ja hüdraulika filtritelt
• summutab heli
• puhastab ja hooldab mootori õlisüsteemi
• sobib nii mineraalsele kui ka sünteetilise õliga

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 Hydraulic valve conditioner lisäainetta. Yksi pullo riittää 3-6 litraan öljyä. 
Suuremmissa määrissä annostele lisäainetta 6-10% käytetystä öljymäärästä. Lisäaine voi olla moottorissa 
seuraavaan öljynvaihtoon asti.

Dosage
To properly treat the system, add one bottle of 375 ml to the engine oil. One bottle treats 3 – 6 liters. Other 
volumes: 6 to 10% mixture ratio. The oil treatment can remain in the engine until the next oil change.

Doseerimine
Lisa üks pudelitäis vahendit 375 ml mootoriõlile. Üks pudelitäis on piisav 3 - 6 liitri õli hooldamiseks. Teiste
koguste puhul arvestada vahendit vastavalt 6 kuni 10% õli koguse kohta. Lisand võib jääda mootorisse
järgmise õlivahetuseni.
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