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ENGINE CLEAN 
 

Limpeza do Motor Pré-Troca de Óleo 
Aditivo para o óleo antes da troca 
Para motores a Diesel, Flex ou GNV 
 

 

USO 
 
O MOTUL ENGINE CLEAN é projetado para uso em todos os tipos de motor 4 tempos, Diesel, Flex, 
Gasolina ou GNV, de aspiração natural ou turbo, com catalisador ou não.  
Ele limpa eficientemente depósitos e obstruções no motor. As micro-partículas removidas são 
evacuadas no momento da troca do óleo.  O MOTUL ENGINE CLEAN assegura uma lubrificação 
perfeita durante a limpeza. 
 
 
DESEMPENHO 
 
O MOTUL ENGINE CLEAN no momento de fazer a troca, permite: 
 

• Reduzir o desgaste 

• Reduzir o consumo de combustível e óleo 

• Aumentar a compressão em todos os cilindros de maneira uniforme 

• Diminuir a emissão de poluentes 

• Remover depósitos, vernizes e outros resíduos de combustão de áreas delicadas como tuchos 
hidráulicos, saias dos pistões e canaletas dos anéis 

• Obter o máximo benefício do óleo novo após a troca 

• Aumentar a durabilidade dos Catalisadores e Filtros de Partículas (DPF) 
 
 
RECOMENDAÇÕES 
 
Antes de cada troca, com o motor quente, adicione diretamente o ENGINE CLEAN ao óleo. Deixe o 
motor em marcha lenta por 15 minutos. 
Drene o óleo e troque o filtro de óleo. Abasteça com óleo novo. 
O conteúdo de uma lata é suficiente para um cárter de até 5 litros. Para carters maiores, deverá 
adicionar 60 ml de MOTUL ENGINE CLEAN por cada litro de óleo. Não exceda a proporção 
recomendada. Se for necessário, realize 2 tratamentos sucessivos. Combinado com o FUEL 
SYSTEM CLEAN ou DIESEL SYSTEM CLEAN, o ENGINE CLEAN proporciona uma redução 
perceptível das emissões de poluentes. 
 

 
PROPRIEDADES 
 
Cor  Visual Vermelho 
Densidade a 20°C (68°F) ASTM 1298 0.824 
Ponto de fulgor ASTM D92 65 °C / 149 °F 
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