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TECHNICKÝ LIST
WEGO Promo
Proplachovací olej
POPIS
WEGO Promo - minerální nezahuštěný motorový olej určený pro jemné čištění benzinových a naftových motoru
od karbonu, mechanických nečistot, nízkoteplotních kalů a usazenin. Má vysokou čisticí schopnost pro důležité části
mazacího systému motoru: olejové kanály, pracovní plochy válcové a pístové skupiny, mechanizmus rozvodu plynu
a kluzná ložiska (vložky). Vyrábí se na bázi minerálního oleje s malou viskozitou s přidáním vysoce účinných mycích
dispergačních, protiúnavových, antioxidačních a dalších přísad. Doporučuje se pro individuální použití a profesionální
použití v servisech.
POUŽITÍ
•
•

•


Zahřát motor na provozní teplotu
Vylít starý motorová olej
Naplnit proplachovací olej a nechat motor běžet naprázdno 15-30 minut bez zvýšených otáček
Maximálně slit odpadní proplachovací olej, pokud má příliš tmavou barvu a je silně znečistěné opakovat
proplach
Vyměnit olejový filtr a nalit čerstvý olej

VÝHODY






Vynikající mycí dispergační vlastnosti, díky nímž během proplachování olej udržuje nerozpustné částečky
opotřebení a produkty stárnutí ve stabilním stavu suspenze a tím zabraňuje zanesení olejových kanálů
olejového systému i v případě velkého množství usazenin
Nízká viskozita oleje umožňuje hluboké vniknutí mycích složek do těžce přístupných úseku
Obsahuje přísadu proti opotřebení pro zamezení opotřebení motoru a jemný proplach
Olej je kompatibilní se všemi materiály ucpávek v motoru a není náchylné k úkapu
Kompatibilita s minerálními, polosyntetickými a syntetickými oleji

SPECIFIKACE


SAE 20

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY
Ukazatel

WEGO Promo
mm2/s

Viskozita kinematická při 100°C,
Viskozitní index
Číslo TBN, mg KOH na 1 g oleje
Hustota při 15°C, kg/l
Hmotnostní podíl vápníku, %
Teplota tuhnutí, °C
Teplota vzplanutí v otevřeném kelímku, °C

8.2
100
8.5
0.880
0,15
-30
215

Uvedené fyzikálně-chemické charakteristiky jsou typické pro daný produkt. Uvedené charakteristiky mohou být změněny výrobcem bez
předchozího oznámení, avšak je zaručena úplná shoda produktu se specifikacemi.
Zápatí:
WEGO Rus, s.r.o. (nebo: spol. s r.o.)
RF, 127550, Moskva
ul. B. Akademičeskaja, 44, bud. 2

tel.:

