
MOČNO ČISTILO ZA 
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Edinstvena formulacija ovije trdne delce umazanije, kar jim 
pomaga, da prosto iztečejo, in tako izboljša čistost motorja. 

Sodoben način vožnje od motorjev zahteva, da delajo pod 
večjo obremenitvijo, kar ustvarja več umazanije in oljne gošče 
in se zato lahko zamašijo pomembni deli motorja. Če te gošče 
med zamenjavo olja ne odstranite v celoti, se lahko poslabša 
delovanje motorja.

Čistilo za motor »Castrol Engine Shampoo« se uporablja za 
izpiranje motorja pred zamenjavo motornega olja z močnim 
čistilom »Powerful Cleaning Agent« (PCA), ki odstrani do 85 % 
oljne gošče iz motorja* in ovije trdne delce umazanije, kar 
jim pomaga, da prosto iztečejo, in tako očisti motor, da ga 
pripravi za nalivanje svežega motornega olja. Čistilo za motor 
»Castrol Engine Shampoo« se lahko uporablja tudi za dizelske 
motorje lažjih vozil.

To pomaga pri vzdrževanju čistosti in učinkovitosti delovanja 
motorja. Čistilo je brez topil, se preprosto uporablja in ni 
potreben dodatni čas.

Podjetje Castrol, vodilni dobavitelj maziv, zdaj ponuja serijo 
tekočin za vzdrževalna dela, da skrbno vzdržujete avtomobile 
svojih strank, da upravičite zvestobo svojih strank in zagotovite 
dodatni prihodek za svojo delavnico. 

Podjetje Castrol s svojo edinstveno formulacijo PCA pomaga 
pri odstranjevanju usedlin oljne gošče s kovinskih površin 
motorja in pri tem ne poškoduje občutljivih delov, kot so 
tesnila za motorno olje. 

Med vzdrževalnim delom, preden izpustite staro motorno olje, 
čistilo preprosto nalijte v motor in pustite motor, da deluje v 
praznem teku 10 minut, nato izpustite motorno olje. Čistilo 
za motor Castrol Engine Shampoo odstrani oljno goščo in 
umazanijo skupaj z izpuščenim motornim oljem. 

*Ugotovljeno pri preizkusu za določanje stopnje zmanjšanja oljne gošče 
  v bencinskem motorju.

Oljna gošča se lahko nabira, ne da bi to 
opazili, iz več razlogov: 

• Uporaba olja nizke kakovosti

• Zamujen ali izpuščen servisni interval 

   zamenjave olja

• Vožnja v težkih pogojih

 – Pogosta vožnja na kratke razdalje

 – Vožnja z ustavljanji-zagoni/vožnja 

    v gostem prometu

 – Vožnja čez hribe in pobočja

Usedline oljne gošče 
lahko zamašijo 
pomembne dele 
motorja in lahko 
poslabšajo delovanje 
motorja

POMAGA PRI VZDRŽEVANJU ČISTOSTI IN UČINKOVITOSTI 
DELOVANJA MOTORJA IN ZA ČIŠČENJE POTREBUJE 
SAMO 10 MINUT DELOVANJA V PRAZNEM TEKU.

MOČNO ČIŠČENJE
MOTORJEV
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1 2 3 4

Nalijte čistilo za motor 
(Castrol Engine Shampoo) 
v staro olje.

Zavrtite motor v praznem 
teku za 10 minut.

Izpustite olje. Prosimo, 
da vsakič preverite in se 
prepričate, da ste zamenjali 
tudi fi lter za olje.

Hiter in preprost postopek
Čiščenje je zelo hitro in preprosto, saj je zahtevani čas postopka tako kratek, kot je zamenjava olja. 
Čistilo vedno priporočajte svojim strankam, tudi takrat, ko ste obremenjeni z delom. 

Priporočena količina 
je 300 ml na 3–6 litrov 
uporabljenega olja.

PREPROST 
POSTOPEK

Nalijte, zavrtite motor 
v praznem teku in 
izpustite, da izteče

MOČNO ČIŠČENJE
Edinstvena formulacija – močno 

čistilo »Powerful Cleaning 
Agent« (PCA) ovije trdne delce 
umazanije, kar jim pomaga, da 

prosto iztečejo

VARNA IZDELAVA 
BREZ TOPIL

Ne poškoduje občutljivih 
delov znotraj motorja, 

kot so tesnila za 
motorno olje

Nalijte novo olje v motor.
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www.castrol.com

Podatki o distributerju

Prosimo, da se za več podatkov o čistilu za motor 
Castrol Engine Shampoo obrnete na svojega 
distributerja, pooblaščenega za izdelke Castrol.
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