
                                                                                    

 

 

 

 

CARTECH FLUSHING 
 
Características do produto 
 
 Remove resíduos, gomas e lacas das partes internas do motor. Evita contaminação do óleo 
novo, aumenta a vida útil do motor, limpa e desobstrui todo o circuito de óleo do motor. 
  
Campo de aplicação   
 
  Todos os motores gasolina, álcool, bicombustivel, diesel e gás natural. 
 
Modo de usar 
                         
 Adicione o conteúdo da embalagem no óleo velho do motor em temperatura normal de trabalho 
(mais ou menos 90°C). Deixe-o funcionando em marcha lenta aproximadamente 20 minutos. Esgote 
totalmente o óleo velho. Quando estiver esgotado o óleo velho, observe se o produto está saindo 
emplastado (forma de graxa). Caso isto ocorra, abasteça com óleo novo e refaça a aplicação, ao final 
certifique-se de que o óleo velho esteja saindo limpo. Troque novamente o óleo e substitua o filtro.  

500ml são o suficiente para motores com capacidade de até 06litros de óleo. Para motores com 
capacidade superior a 06 litros de óleo. Para motores com capacidade superior a 6 litros utilize dois 
frascos. 
 

ATENÇÃO 
 
 Em caso de borra excessiva, recomendamos remover o Carter e a tampa de válvulas para 
efetuar a limpeza mecânica.  Não utilize o produto em veículos que possuam elevado consumo de óleo 
lubrificante ou folga de bronzinas (motor rajando). 
 
Características: Físico – químicas 
Propriedades 
Odor  Característico 
Estado físico  Líquido 
Cor  Verde 
Inflamabilidade  Inflamável 
 
Armazenagem                                                      
 
Armazenar em lugar fresco e seco.Mantenha o produto em embalagens originais e sempre fechadas para 
conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. 
 
As informações sugeridas nesta ficha técnica, são resultados de testes laboratoriais e  práticos. A CARTECH reserva-se o direito de mudar 
quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a  qualquer  tempo atendendo à sua  política  mercadológica  para  melhor   atender  
aos seus clientes. 
 
Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (019) – 3255.5664 
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