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PRODUCT INFORMATIE BLAD 

 

Oil System Cleaner 
Systac Oil System Cleaner bestaat uit een 
gebalanceerde samenstelling van reinigers, 
oplosmiddelen en olien die het complete 
oliesysteem ontdoet van vernis, kool en 
sludge. Tevens wordt het hele systeem 
ontzuurt. Een behandeling met Systac Oil 
System Cleaner zorgt ervoor dat de nieuwe 
olie met een schone motor begint en dus 
langer zijn hoge kwaliteit behoud. Doordat met 
Systac Oil System Cleaner tijdens de 
behandeling maximaal 250 km gereden of 5 
uur verhoogd stationair gedraaid mag worden 
is het dus nog eenvoudiger om het volledige 
oliesysteem te reinigen zonder extra 
arbeidstijd. 

 

Pluspunten van het product 
Bij gebruik volgens voorschrift biedt Systac 
Oil System Cleaner de volgende 

voordelen: 

    Zorgt ervoor dat de nieuwe olie 

de smerende    en    koelende 
werking max. kan benutten 

(schone motor). 

    De  verlaagde compressie door 

vervuiling wordt hersteld, 
waardoor het brandstofverbruik 
verbetert. 

    Verwijdert   lak   van   de 

cilinderwand, de zogenaamde 
bore glasing. 

    Verwijderd effectief lakafzetting, 

kool en sludge uit het gehele 

oliesysteem. 

    Maakt zuigerveergroeven grondig 

schoon zodat vastzittende 
zuigerveren loskomen en 

olieschraapveren de olie weer 
goed kunnen afvoeren. 

    Reinigt effectief hydraulische 

klepstoters en nokkenas 
verstelling systemen. 

    Kan veilig toegepast worden in 
hydraulische systemen. 

    Verwijdert verglazing van frictie 
materiaal in aandrijvingen en 
remsystemen (natte voeringen). 

 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
Controleer of de vervuiling bij sludgevorming zacht 
is. Bij aanwezigheid van harde delen dien je de 
motor handmatig te reinigen! Bij onderhoudsmatig 
gebruik voeg 500 ML Systac Oil System Cleaner 
toe aan 4 tot maximaal 8 L motorolie. Zorg ervoor 
dat bij het toevoegen van de reiniger het oliepeil niet 
boven het voorgeschreven maximum komt. Laat het 
voertuig minimaal 30 minuten en maximaal 5 uur 
verhoogt stationair lopen of rijd rustig maximaal 250 
km. Tap de olie warm af en vernieuw olie en 
oliefilter. 
 
Bij ernstige vervuiling kan de dosering verhoogd 
worden naar 500 ML Systac Oil System Cleaner 
op 3 tot maximaal 6 L motorolie. Volg verder de 
bovenstaande behandeling. 
 
Wij adviseren de verbrandingsmotor na te spoelen 
met Systac Cleaning Flush Oil om te zorgen dat 
de motor van alle vervuiling is ontdaan. Voeg als 
nabehandeling een dosering Systac 
brandstofsysteem reiniger toe aan de tankinhoud. 

 
Voor het reinigen van een transmissie: Voeg 500 ML 
Systac Oil  System Cleaner toe aan 8  tot 10  L 
transmissie olie. Gebruik het voertuig normaal voor 
een periode van minimaal 5 tot maximaal 20 uur. 
Vernieuw daarna de transmissie olie en indien 
aanwezig het oliefilter.. 
 
 
 
Bij vragen raadpleeg uw adviseur. 
 

 
Beschikbare verpakkingen 
SYS-OSC-90006  - 500 M L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A CLEAN PROMISE 
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