
ENGINE OIL TREATMENT

ENGINE OIL TREATMENT
Lisäaine, joka tehokkaasti pienentää 
korkeaa öljynkulutusta. Aine sisältää 
VI-parantajaa, joka parantaa öljyn 
viskositeettiominaisuuksia ja sen 
vuoksi parantaa lämpötasapainoa 
josta seuraa pienentynyt öljyn 
kuluminen.

ENGINE OIL TREATMENT  
Midland engine oil treatment is 
especially designed to upgrade the 
viscosity of an engine oil and to 
restore an engine’s lost function, 

 

ENGINE OIL TREATMENT  
Midland mootoriõli lisand on mõeldud 
eelkõige mootoriõli viskoossuse 
tõstmiseks ja kaotatud mootori 
funktsiooneerimise, töökindluse ja 
efektiivsuse  taastamiseks.

Lisäaine, joka tehokkaasti pienentää korkeaa öljynkulutusta. 
Engine oil treatment to meet the highest requirements.
Õlilisand, mis taastab mootori kaotatud jõudluse.



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

Edut
• vähentää öljynkulusta
• minimoi savutusta
• nostaa viskositeetti-indeksiä
• korjaa tiivisteitä ja ehkäisee vuotoja
• kohottaa öljynpainetta ja lisää puristuksia
• 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, moottoripyörissä ja veneissä.

• reduces oil consumption
• minimize exhaust smoke
• increases viscosity index
• regenerate gaskets and inhibits oil leakage 
• increases oil pressure and raises compression
• 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, SUV, trucks and boats.

 
Kasud
• vähendab õlikulu
• minimeerib väljuvat suitsu
• tõstab viskoossusindeksit
• taastab tihendeid ja pärsib õli lekkimist
• tõstab õlirõhku ja kasvatab survet
• sobib nii mineraalse kui ka sünteelise õliga

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

FIN

EN

EST

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 Engine Oil Treatment 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. Ühest pudelist piisab 3 -6 liitri õli töötlemiseks. Teiste koguste
puhul arvestada vahendit vastavalt 6 kuni 10% õli kogusest. Vahend võib jääda mootorisse järgmise õli-
vahetuseni.
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