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Flushing Oil

Beschrijving

Flushing Oil is een effectieve singlegrade spoelolie van hoge kwaliteit. De gunstige viscositeitkeuze, hoogwaardige solvent geraffineerde 
basisoliën en speciale detergerende en dispergerende additieven maken Flushing Oil uiterst effectief. Door de juiste samenstelling van 
deze grondstoffen heeft het product de volgende eigenschappen:

Hoog dispergerend en detergerend vermogen
Ook effectief bij lage temperaturen
Sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
Grote weerstand tegen oxidatie
Uitstekende mengbaarheid met zowel multigrade minerale alsook (vol-)synthetische motoroliën.
Absoluut neutraal ten opzichte van (oude) pakkingen en keringen: geen lekkagegevaar
Goed vochtopnemend en neutraliserend vermogen

Toepassing

Flushing Oil is een spoelolie voor benzine-en dieselmotoren. Het werkt effectief bij overgang van een kwalitatief laag naar een 
kwalitatief beter product. Ook zeer geschikt als de motorolie veel condenswater, koelvloeistof, brandstofverdunning en/of witte sludge 
bevat.

Gebruiksaanwijzing:
Gedurende 20-30 minuten alleen tijdens stationair draaien (liefst bij warme motor)
Tap vervolgens af, vernieuw het oliefilter en vul de motor met een Kroon-Oil (vol-) synthetische motorolie

Specificaties

API SF/CC

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,882

Viscositeit -15 °C, mPa.s 5000

Viscositeit 40 °C, mm²/s 68,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 8,00

Viscositeitsindex 98

Vlampunt COC, °C 215

Vloeipunt, °C -24

Total Base Number, mgKOH/g 3,5

Sulfaatasgehalte, % 0,55

Beschikbare verpakkingen

34543
1 L blik

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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