QMI Innvendig motorvask
-for bil og industri
QMI Innvendig motorvask
Fordeler
-

Vannbasert
Inneh. ikke diesel el. whitesprit
Frigjør stempelringer
Frigjør ventiler
Rengjør motor innvendig
Fjerner ”ventilstøy”
Rengjør smørekanaler
Rengjør oljekjøler
Mykner gummipakninger
Øker motoreffekten
Klargjør motor for QMI
Motorbehandling

Forpakning

1,0 liter - 12 stk/eske
5,0 liter - 5 stk/eske

Blandingsforhold

Normalt blandingsforhold er 1:5
Det vil si 20% QMI Motorvask og
80% olje. En beholder på 1 liter
vil være nok til en vanlig personbil
eller liten lastebil.

Universal vask

QMI Innvendig Motorvask kan
også brukes som en universalrens.
Denne er meget effektiv ved
vasking av oljete og forurensede
metall og plastoverflater.
Se blandingsforhold under
produktbeskrivelse.

Andre produkter for
bil og industri
-

QMI
QMI
QMI
QMI
QMI
QMI
QMI
QMI
QMI

Motorbehandling
Drivstoff forbedrer
Oljelekasjestopper
Radiatorbehandling
Gearbehandling
Automatgearbehandling
Servobehandling
Turbobehandling
Super Polish

ADVARSEL

Skulle Middelet komme i kontakt
med øynene, skyll straks i 15
minutter med friskt vann og
kontakt lege.
Ved inntak, drikk store mengder
vann og tilkall medisinsk hjelp.

QMI Innvendig motorvask er et unikt vannbasert
rengjørings- og skyllemiddel som inneholder
tensider som er ”motorvennlige”.
I tillegg til å være et meget virkningsfullt
rengjøringsmiddel, har produktet en smørende
effekt på motoren.
Innvendig motorvask er en meget bra
forbehandling til QMI Motorbehandling.

Produktbeskrivelse

Den unike sammensetningen i produktet gjør at pakninger av gummi og kunststoffer blir fornyet og blir betraktelig mykere. I motsetning til mange tilsvarende
produkter, inneholder QMI INNVENDIG MOTORVASK ikke sterke løsemidler som
bryter ned smøreeffekten og angriper forseglinger og pakninger som gjør dem
sprøe. Produktet oppløser og fjerner avleiringer, karbon, tjære og andre
forurensninger fra metalloverflatene inni motoren.
Universal vask
QMI INNVENDIG MOTORVASK kan også brukes som en universalrens som er
meget effektiv ved vasking av oljete og forurensede metall og plastoverflater.
Tynn middelet ut etter behov og etter hvor det skal brukes. Sprøyt utblandet
produkt på overflaten, bruk en børste og bearbeid overflaten, skyll deretter
med vann. Kan brukes på alle typer metaller, inkludert kadmium, sink og andre
ikke-jernholdige metaller. Produktet er biologisk nedbrytbart og inneholder ikke
fritt kaustikk.
Blandingsforhold – for universalvask
Første gangs rengjøring av sterkt urene og oljete overflater
Avfetting av motorer, gearbokser, maskiner m.m.
Vanlig rengjøring
Lett rengjøring
Vindusvask
Høytrykksvasking eller steamrens

1:2 – 1:5
1:5 – 1:10
1:10 – 1: 15
1:30 – 1:50
1 teskje til 1 liter
1 teskje til 8 liter

Bruksanvisning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La motoren oppnå vanlig brukstemperatur
Om nødvendig – tapp ut nok olje til at det er plass til motorvasken.
La motoren gå på tomgang og tøm produktet sakte inn i motoren.
Benytt gjerne hullet til peilepinnen får å tilsette motorvasken.
La motoren så gå på tomgang i 20 – 40 minutter.
Slå av motoren og tapp ut den gamle oljen med en gang.
Skift eller rengjør oljefiltrene.
Behandlingen er nå ferdig og klar for ny olje.

Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til.
Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve
behandlingen, er det bare å kontakte oss.
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