
Engine Flush
KENT Engine Flush is een mix van hoog geraffineerde minerale olie, smeermiddeladditieven, 
dispergeermiddelen, detergenten, plantaardige esters en emulgatoren.
Speciaal ontworpen om vocht, vuil en koolafzettingen uit een verbrandingsmotor te verwijderen.

Art.nr. Product S/C Verpakking

86119 Engine Flush EF-SF 250 ml HDPE-fles

Voordelen & Eigenschappen

• Behoudt de viscositeit van de olie – geen vermindering 
van smering en bescherming van de oliefilm

• Absorbeert waterverontreiniging in het smeersysteem –
vermindert het risico op corrosie

• Vrij van agressieve oplosmiddelen – beschadigt de 
motoronderdelen niet

• Bevat effectieve dispergerende additieven tegen sludge
en koolstofafzettingen – maakt zuigringen terug vrij en 
verbetert de compressie

• Bevat antislijtage additieven – beschermt 
motoronderdelen tijdens het reinigen

• Hoog vlampunt – niet ingedeeld als ontvlambaar, 
gemakkelijk te vervoeren en te stockeren

Toepassing

KENT Engine Flush moet worden toegevoegd aan het oliebad voorafgaand aan een olieverversing en is
ontwikkeld om gom, teer en lak op te lossen, sludge en koolstofafzettingen in oplossing te houden, waardoor er
een verbeterde oliecirculatie is, de zuigerringen minder gaan vastzitten, en verbeterde prestaties ontstaan.
Het is belangrijk dat de smerende eigenschappen en de viscositeit van de aanwezige motorolie niet nadelig
beïnvloed worden tijdens het gebruik van een motorspoelmiddel. KENT Engine Flush zorgt ervoor dat de
viscositeit en de smering van de motorolie niet nadelig beïnvloed worden tijdens het reinigingsproces.
KENT Engine Flush bevat een hogedruk lagersmeermiddel dat de mechanische onderdelen beschermt
gedurende het reinigen van zowel diesel- als benzinemotoren.
Voor het inwendig reinigen van motoronderdelen waaronder het oliecarter, oliepomp, leidingen, lagers van
aandrijfassen, zuigerstangen, nokkenassen, gesmeerde turbo-assen en injectiepompen, cilinderwanden,
zuigerringen, mechanische en hydraulische klepstoters en alle gesmeerde onderdelen die onderworpen zijn aan
wrijving.

Instructies

1.Voeg KENT Engine Flush toe aan het oliebad van de motor en kijk na of het oliepeil in orde is.
2.Start de motor, laat deze tot normale bedrijfstemperatuur komen en afhankelijk van de grootte van de motor, 
laat stationair draaien gedurende 10-20 minuten.
3.Niet met de auto rijden.
4.Voor voertuigen met een olie-inhoud van meer dan 4,5 liter de motor gedurende minstens 20 minuten laten 
draaien of voer 2 behandelingen uit.
5.Voor kleinere motoren is één behandeling van 250 ml voldoende.
6.Zet de motor af, tap de olie af, vernieuw het oliefilter en voeg nieuwe olie toe.



Technische gegevens

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com
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KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Houdbaarheid: 18 maanden
Kleur: Pale amber
Consistentie: Vloeibaar
Stockcode: EF-SF
Douanecode        340 399 100
MSDS: Ja
VOS: 80 g/l
Vlampunt: >100oC
SG: 0.9g/ml

Hints & Tips
KENT Engine Flush kan ook gebruikt worden voor het inwendig reinigen van manuele versnellingsbakken.
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