
bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Làm sạch bên trong và xả động cơ bằng các chất làm

sạch hiệu quả cao
• Loại bỏ gôm, véc-ni và bùn đất.
• Dễ dàng loại bỏ cặn bẩn như cặn carbon, bồ hóng và

chất lỏng (nước và nhiên liệu còn sót lại).
• Giảm tiêu thụ nhiên liệu và khí thải bằng cách khôi 
phục tình trạng động cơ và cho phép dầu mới hoạt 
động tối ưu

Tất cả dữ liệu hiệu suất trên Bảng thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất Phiên bản 01-01-2015 
Rymax B.V.  •  +31 (0) 316 740 856  •  info@rymax-lubricants.com  •  www.rymax-lubricants.com

Engine Flush

Tỉ trọng g/cm3 0.874

Điểm chớp cháy 200°C

Màu sắc Trong suốt/ Hổ phách

ENGINE FLUSH
vệ sinh động cơ sau mỗi lần xả dầu

Sự miêu tả
Rymax Engine Flush là sản phẩm chuyên dụng bao gồm các chất 
tẩy rửa làm sạch hiệu quả cao được sử dụng trước khi thay dầu 
thường xuyên. Giúp loại bỏ keo, véc-ni, bùn đất và các tạp chất 
khác như cặn carbon. Ngoài ra sản phẩm này còn giúp vệ sinh 
sạch sẽ hệ thống dầu để đạt hiệu suất tối ưu.

Cách sử dụng ? 
Dùng cho tất cả các động cơ Xăng, Diesel và LPG có hoặc không 
có bộ tăng áp turbo. Tương thích với tất cả các loại dầu động cơ 
khoáng, bán tổng hợp hoặc tổng hợp hoàn toàn.

1. Trước khi thay nhớt mới, hãy đổ một chai vào bể chứa nhớt cũ
của động cơ.

2. Để động cơ chạy trong 15 phút, luân phiên ở vòng tua
thấp và cao

3. Xả hết nhớt cũ từ động cơ.
4.Thay bộ lọc nhớt mới
5.Đổ đầy nhớt vào theo mức được khuyến nghị

Liều lượng
Một chai 250ml xử lý từ 3 đến 6 lít dầu động cơ.
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