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  AR2820 PROFESSIONAL ENGINE FLUSH 

	  
 

AR2820 är utvecklad för att ta bort avlagringar snabbt och enkelt från alla typer av bensin- eller dieselmotorer, innan oljebyte eller 
innan du använder någon oljetillsats.   
 
AR2820 innehåller den senaste generationen av dispergeringsmedel och vätsketransportörer för att uppnå en säker borttagning av 
avlagringar, och sotpartiklar från vevhuset.  
 
Därmed återställs kompressionen i motorn och prestanda som förlorats pga avlagringar. Avlagringarna löses och hålls i suspension i 
den gamla oljan och försvinner helt i samband med att du tappar ut den gamla oljan.   
 
Den nya oljan kommer att hålla längre och de rena ytorna ger en optimal miljö för användning av AR9000 seriens oljetillsatser och 
friktionsmodifierare att fungera i.   
 
AR2820 är lämplig för äldre och moderna motortyper inklusive bensin, diesel och de med turboladdare, katalysator eller 
dieselpartikelfilter. AR2820 är icke frätande och den är kompatibel med alla motormaterial och packningar. 
 

 

 

 
 

Egenskaper/Fördelar 
 

 Löser upp skadliga vevhusavlagringar och sotpartiklar 
 Återställer kompressionen i motorn 
 Förlänger livslängden på oljan 
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Bruksanvisning 
 

Värm upp motorn till full driftstemperatur. Stäng av motorn. Tillsätt AR2810 i motoroljan.  

1 x 250 ml flaska behandlar 4-8 liter motorolja. Låt motorn gå på tomgång i 10 till 15 minuter och öka varvtalet stundvis för att 
hjälpa cirkulationen.   

 

OBS! Stäng av motorn och tappa ur oljan omedelbart medan den fortfarande är varm eftersom avlagringarna återigen sätter sig 
fast om den kallnar. 

 

Byt oljefilter och tillsätt ren olja enligt tillverkarens rekommendation.  

 

För att hålla motorn ren gör om behandlingen vid nästa oljebyte eller tillsätt någon av AR9000 serien i den nya oljan. 

 

Tillgängliga volymer 
 

250 ml flaska 

5 liters dunk 

20 liters dunk 

208 liters trumma 
 


