
QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT

BRUKSANVISNING:

..... en kraftig rengörare.
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STORLEK
1 liter / 12 st/kartong
5 liter 5 st/kartong

BESKRIVNING:
QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT är ett unik
vattenbaserat motorrengöring s - och sköljmedel
som innehåller tensider som är skonsamma för
motorn. Motortvätten har smörjande egenskaper ,
så att motorn får smörjning under behandlingen.
Den unika sammansättningen hjälper till att
mjukgöra och förnya packningar av både gummi
och syntetmaterial (innehåller inga starka
lösningsmedel som bryter ner smörjef fekten eller
angriper förseglingar och packningar och gör
dem spröda). Den kraftigt rengörande effekten i
QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT rengör och löser
upp avlagringar , sot, koks, tjära och andra
föroreningar från metallytorn a i motorn.

FÖRDELAR:
- RENGÖR MOTORN INVÄNDIGT

-VATTENBASERAT, INNEHÅLLE R INTE DIESEL
ELLER LACKNAFT A

-FRIGÖR FA STBRÄNDA KOLV RINGAR OCH
VENTILER

- GÖR SLAMRANDE VENTILER TYSTARE

- RENGÖR OLJEKANALERNA

- MJUKGÖR GUMMIPACKNINGARNA

- ÖKAR EFFEKTEN

-INVÄNDI G MOTORTVÄTT FÖRBEREDE R
" P R O B L E M " M O T O R E R F Ö R Q M I
MOTORBEHANDLING

VARNING: VID KONTAKT MED ÖGONEN: SKÖLJ
OMGÅENDE UNDER MINST 15 MINUTER MED
VATTEN OCH KONTAKTA LÄKARE. VID FÖRTÄRING:
DRICK STORA MÄNGDER VATTEN OCH KONTAKTA
MEDICINSK HJÄLP.

SOM UNIVERSALTVÄTT:

QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT kan också
användas som en universalrengöring, som är
mycket effektiv vid tvättning av oljiga och
förorenade metall- och plastytor. Tunna ut efter
behov. Spruta på medlet, bearbeta med en
borste, spola av med vatten. Kan användas på
alla sorts metaller inklusive kadmium, zink och
andra icke-järnhaltiga metaller. Är biologiskt
nedbrytbart och innehåller inte fri kaustik.
Superkoncentrerat. Blandas med vatten. Kan
användas inom de flesta rengörings områden där
en stark tensid behövs.1:Låt motorn uppnå normal arbeststemperatur.

2:Skär av spetsen på flaskpipen. Häll QMI INVÄNDIG
MOTORTVÄTT sakta genom röret till oljestickan, medan
motorn går på tomgång. (Blandningsförhållande: se nästa
avsnitt*)
3: Låt motorn gå på tomgång i 20 minuter.
4: Slå av motorn och tappa ut oljan genast.
5: Byt oljefilter och fyll på ny olja, minus den mängd som krävs
av QMI MOTORBEHANDLING.

20% QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT till
80% oljekapacitet. 1 (en) liter QMI är
lagom till de flesta personbilar och lätta
lastbilar.
OBS: Motorn måste gå, när QMI
INNVÄNDIG MOTORTVÄTT sakt a hälls
in genom oljesticksröret.

*BLANDINGSFÖRHÅLLANDE:

RENGÖRINGSOMRÅDEN / BLANDINGSFÖRHÅLLANDE
Förstagångsrengörning av starkt nedsmutsade
och oljiga ytor ( betong, etc.) 1 till 2 / 1 till 5
Avfetting av motorer, växellådor,
maskiner etc. 1 till 5 / 1 till 10
Vanlig rengörning 1 till 10 / 1 till 15
Lätt rengörning 1 till 30 / 1 till 50
Fönster 1 tesked per liter
Högtrycksspolning 1 till 8
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