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Kroon-Oil Flushing Oil Pro

Descrição

Flushing Oil Pro (FOP) é um produto para limpar motores com interiores muito poluídos. Remove tinta, resíduos, depósitos e óleo de 
motor espesso. Ao limpar os rolamentos do turbo, os elevadores das válvulas hidráulicas e as ranhuras dos segmentos dos pistões, os 
problemas de contaminação, provocados por longos intervalos de drenagem entre outras coisas, são resolvidos. O uso regular irá: 
remover depósitos, aumentar a pressão de compressão, otimizar a potência do motor, reduzir o consumo de óleo e prolongar a vida útil 
do motor. Após a utilização do FOP, enxague novamente o motor com Neutralizer Oil Pro da Kroon-Oil para obter o melhor resultado 
possível. 

Aplicação

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,863

Viscosidade 40 °C, mm²/s 31,30

Viscosidade 100 °C, mm²/s 5,92

Índice de viscosidade 136

Ponto de inflamação PM, °C 100

Ponto de fluidez, °C -45

Cinzas sulfatadas, % 0,84

Embalagens disponíveis

36868
Bidão de 5 l

36883
"Bag in box" de 15 l

36884
Bidão de 60 l

36885
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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