
OPTIMIZER VIDANGE
Добавка за изплакване (промивка) на двигателя.

Използва се преди смяната на масло.

www.yacco-bulgaria.com

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Добавка за изплакване (промивка) на двигателя предназначена да се добави към
старото масло, преди да се източи. Почиства двигателя и помага да се премахнат
отлаганията от вътрешните му части.

Подходяща е за всички дизелови, бензинови или LPG, включително и двигатели с турбо.
Удължава живота на двигателя, осигурява оптимално смазване на двигателя и
турбокомпресора.

Продукта се използва при силно замърсени двигатели, или с превантивна цел.

НАЧИН НА УПОТРЕБА
При изключително силно замърсяване: (смяна на турбо, затлачени двигатели, стари
превозни средства...)
1. Без да добавяте съдържанието на Optimizer Vidange още, първо източете старото
двигателно масло (при загасен, но загрял двигател) и сменете масленият филтър.
2. При загрял двигател (мин 50°C на маслото) налейте новото масло вътре и добавете
съдържанието на Optimizer Vidange.
3. Проверете и се уверете, че обема на маслото включително съдържанието на
добавката Optimizer Vidange не надвишават максимума (на щеката).
4. Стартирайте двигателя и го оставете да работи (на място) 15 минути при 2000 оборота.
5. Загасете двигателя, източете добре маслото и сменете масленият филтър (и всичките
му компоненти), както препоръчва производителя.
6. Налейте ново масло с необходимото качество и количество изисквано от
производителя.

При превантивна употреба:
Излейте съдържанието на флакона от 400 мл в старото двигателно масло (при загасен,
но загрял двигател, мин 50°C на маслото). Следвайте стъпките от т.3-т.6 (за силно
замърсен двигател).
Забележка: Горните инструкции са само с информационна цел. Винаги се
съобразявайте с техническите бюлетини и препоръките специфични за всеки
производител.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА
 Засилени детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на

отлагания) свойства маслото.
 Предотвратява замърсяването на новото масло с отлагания от преди промивката.
 Съвместимо с всички минерални, полу-синтетични и синтетични масла.
 Увеличава компресията като почиства отлаганията от каналите на сегментите.
 Подобрява изгарянето и следователно спомага за намаляване на вредните емисии.
 Съвместимо с всички уплътнения.

След завършване на процедурата с Optimizer Vidange, ние препоръчваме да
обърнете внимание и на горивната система, добавяйки в горивото добавката
CURATIVE DIESEL TREATMENT за дизелови, или FUEL CURATIVE TREATMENT за
бензинови двигатели.
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Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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