NYA CASTROL
ENGINE SHAMPOO

DEN KRAFTIGA
RENGÖRINGEN
FÖR MOTORER
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KRAFTFULL RENGÖRING
FÖR MOTORER
Den unika sammansättningen samlar upp smutspartiklar,
hjälper dem att dräneras lätt och förbättrar renheten i motorn.
Modern körning gör att motorer arbetar hårdare,
vilket skapar smuts och slam som kan täppa till
viktiga motordelar. Detta kan påverka motorns drift
om det inte avlägsnas helt vid oljebyten.
Castrol Engine Shampoo är en behandling
före oljebyte med en kraftfull tvättvätska som
avlägsnar upp till 85 % av allt motorslam* och
samlar upp smutspartiklar, så att de lätt dräneras
och motorn rengörs så att den blir redo för ny olja.
Castrol Engine Shampoo kan även användas i fordon
med lätta dieselmotorer.
Den bidrar till att bibehålla motorns renhet och
verkningsgrad. Den är fri från lösningsmedel och lätt
att använda utan att det tar längre tid.

Castrol, den ledande smörjmedelsleverantören,
erbjuder nu ett heltäckande sortiment av
servicevätskor för att behandla dina kunders bilar
med omsorg, vilket ger ökad kundlojalitet och
möjliggör ytterligare inkomster för din verkstad.
Castrols unika tvättvätskesammansättning bidrar till
att avlägsna slamavlagringar från metallytor i motorn
utan att skada viktiga oljepackningar.
Häll i motorn vid service innan du tappar ur den
gamla motoroljan, kör på tomgång i 10 minuter och
dränera sedan. Castrol Engine Shampoo rensar bort
slam och smuts tillsammans med motoroljan.
*Baserat på rengöring av slam i bensinmotortester.

BIDRAR TILL ATT BIBEHÅLLA RENHETEN OCH
VERKNINGSGRADEN MED ENDAST 10 MINUTERS
TOMGÅNG FÖR RENGÖRING.
Slam kan byggas upp utan att det
märks på grund av:
• Användning av olja av låg kvalitet
• Försenat eller missat oljebyte
• Körning under tuffa förhållanden
– Frekvent kortdistanskörning
– Stopp/start-körning/hektisk körning
– Körning uppför backar och sluttningar
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Slamavlagringar
kan täppa till
viktiga delar av
motorn och kan
påverka driften
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KRAFTFULL
RENGÖRING

Unik sammansättning
– kraftfull
tvättvätskesammansättning
samlar upp smutspartiklar
och bidrar till att de lätt
dräneras

ENKELT
FÖRFARANDE
Häll i, kör på
tomgång och
dränera

SÄKER
SAMMANSÄTTNING
UTAN
LÖSNINGSMEDEL
Inga skador på viktiga
oljepackningar i motorn

Snabbt och enkelt förfarande
Den tid som krävs är lika kort som ett oljebyte så förfarandet är mycket snabbt och
enkelt. Rekommendera till dina kunder när som helst, även under högsäsong.
1

Häll Engine Shampoo i
den gamla oljan.

2

Kör på tomgång i 10
minuter.
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3

Byt oljan. Se till att
också byta oljefiltret.

4

Häll den nya oljan i
motorn.

Den rekomenderade
kvantiteten är 300ml
per 3-6 liter av
använd motorolja.
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För mer information om Castrol Engine Shampoo,
kontakta din Castrol-distributör.

Kundservice@autolubes.se
Tel: 08-391005
www.castrol.com
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