
Although our informati on is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.

Användning Tillsätt es ti ll oljesystemet före varje oljebyte. Låt motorn gå på tomgång i ca. 15-20 minuter 
och utf ör oljebyte enligt ti llverkarens anvisningar. En produkt 300 ml är ti llräcklig för 5 l olja. 
För större kapaciteter lägg ti ll 60 ml per liter olja. Eft er användning hanteras produkten 
som spillolja.

Verkningssätt GAT Engine Purifi er är en invändig motorrengöring som rensar bort samtliga föroreningar 
i hela oljesystemet! Produkten är lämplig för användning i alla diesel- och bensinmotorer 
med eller utan turbo. Innehåller inga miljöskadliga klorparaffi  ner.

Fördelar - neutraliserar aggressiva rester från förbränningsprocessen
- löser eff ekti vt upp drift relaterade föroreningar och koksavlagringar i hela oljesystemet 
  som sedan följer med den gamla oljan ut vid oljebytet
- avlägsnar långvarigt rester och avlagringar i övre cylinderområdet tex. från kolvringar, 
  oljekanaler, hydrauliska venti llyft are och venti ler
- reducerad bränsle- och oljeförbrukning som ger mindre skadliga avgaser  
- förlängd livslängd på katalysatorn- innehåller mycket eff ekti va anti frikti onssmörjmedel 
  som ti llförlitligt skyddar motorn under rengöringsprocessen
- avsevärt förbätt rad och stabil kompression på alla cylindrar
- lätt  att  använda- ingen extra ansträngning!
Resultatet är ren olja i en ren motor som eff ekti vt ta hand om de nya föroreningar som uppstår 
under förbränningen.

Förpackning 24 x 300 ml

Storlekar 300 ml // Art.nr. 62000
1 L   // Art.nr. 62101
5 L   // Art.nr. 62102
10 L 
20 L //  kontakta oss för större förpackningar

creati ng. technical. fl uids.

GAT Scandinavia AB
- GAT Academy -
Takläggarvägen 19
S- 92146 Lycksele  l Sweden

Phone: +49 (0) 36 72 - 82 44 666
Fax: +49 (0) 36 72 - 82 44 622
eMail:  info@gat-internati onal.de
web:    www.gat-internati onal.de

Interval 
vid varje oljebyte

Åtgång
300 ml för 5 l olja // resp. 60 ml på 1 liter

Användningsområde
samtliga bensin- och dieselmotorer

Användning
cirka 15-20 minuter

GAT Gesellschaft  für Kraft stoff  - und
Automobiltechnologie mbH & Co. KG
Alt Saale 2
D - 07407 Uhlstädt-Kirchhasel  l  Germany

Phone: +46 (0) 950 - 133 36
Mobil: +46 (0) 72 - 004 33 11
eMail:  gat.scandinavia@telia.com
web:    www.gat-scandinavia.se
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