
Product gegevens

Castrol Engine Shampoo
voor het behoud van motorvermogen en efficiëncy

Omschrijving
Modern verkeer creëert verbrandings -restprodukten welke neerslaan in olie en op motordelen.
Wanneer deze delen zich hechten en opeenhopen onstaan vormen zich lagen sludge welke het motorvermogen nadelig
beïnvloeden, met name in de laatste generatie motoren met kleine toleranties.
Castrol “Engine Shampoo” helpt om het motorvermogen en efficiëncy te behouden door dit toe te voegen juist voor de
oliewissel en hiermee 10 minuten stationair draaien van de motor alvorens de motorolie af te tappen.
• Deze innovatie – Castrol PCA - is zeer krachtig, het kan zelfs sludge oplossen welke zich reeds heeft afgezet in uw
motor.
• Helpt om motorvermogen en efficiëncy te behouden door verwijdering van oppervlaktevervuiling van motordelen.
• Verdraagzaam met de meest gangbare afdichtingsmaterialen en motordelen, ondanks de krachtige reiniging.
• Handig in gebruik: voeg Castrol Engine Shampoo toe aan de motorolie en laat de motor hiermee 10 minuten stationair
draaien. Vervolgens de complete oliewissel inclusief filter uitvoeren.

Toepassing
Castrol Engine Shampoo is geschikt voor toepassing in automotive benzine- en dieselmotoren als onderdeel van
routinematige oliewissels.

Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen:
1.Opwarmen van de motor op bedrijfstemperatuur
2.Zet motor af en voeg 300ml Engine Shampoo toe aande bestaande motorolie door de motorolie vuldop.
3.Start de motor en laat deze ca. 10 minuten stationair draaien.
4.Zet de motor uit en tap de motorolie af.
5.Vervang het oliefilter en vul motor met nieuwe motorolie.
 
• Voeg geen benzine toe.
• Niet rijden met het voertuig wanneer Engine Shampoo is toegevoegd; enkel de motor stationair onbelast laten draaien.
• Voorzichtigheid is geboden bij het aftappen van hete motorolie.
• Voeg 300ml “Engine Shampoo” toe voor motoren met een carterinhoud van 3 tot 6 liter. (Raadpleeg het handboek van
het voertuig voor de juiste inhoud)
• Dit produkt kan bevriezen onder extreme koude omstandigheden.
• Niet toepassen in 2-takt en Rotatie (Wankel)motoren

Voordelen
Castrol Engine Shampoo:
• Deze innovatie – Castrol PCA - is zeer krachtig, het kan zelfs sludge oplossen welke zich reeds heeft afgezet in uw
motor.
• Helpt om motorvermogen en efficiëncy te behouden door verwijdering van oppervlaktevervuiling van motordelen.
• Verdraagzaam met de meest gangbare afdichtingsmaterialen en motordelen, ondanks de krachtige reiniging.
• Handig in gebruik: voeg Castrol Engine Shampoo toe aan de motorolie en laat de motor hiermee 10 minuten stationair
draaien. Vervolgens de complete oliewissel inclusief filter uitvoeren.
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Typische eigenschappen

Naam Methode Eenheid Castrol Engine Shampoo

Dichtheid bij 15°C, Relatief ASTM D4052 g/ml 0,8840

Kinematische viscositeit, 100°C ASTM D445 mm²/s 10,99

Viscositeit, CCS -15°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 2436

Kinematische viscositeit, 40°C ASTM D445 mm²/s 76,1

Viscositeitsindex ASTM D2270 - 133

Vlampunt, PMCC ASTM D93 °C 202

Product prestatie claims
Powerful Cleaning Agent "PCA" provides superior cleaning performance.

Opslag
Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden
gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te
voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan
felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE - BP Belgium, Amocolaan 2, 2440 Geel, Belgie
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be
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