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LAVAMOTOR 
Detergent pentru curățarea motoarelor 

 
DESCRIEREA ȘI DESTINAȚIA PRODUSULUI:  
 
Amestec foarte concentrat. 
Nu conține solvenți pe bază de petrol; este indicat pentru spălarea în exterior a motoarelor 
de autoturisme, camioane, autobuze, motociclete, compresoare. 
Specific pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, substanțelor vâscoase din motorul instalat 
sau din piese separate. 
În cazul în care unsoarea de motor murdărește pardoseala din gresie sau beton a atelierului 
auto, produsul poate fi folosit și pentru curățarea suprafeței afectate, care trebuie apoi 
clătită. 
Produsul nu deteriorează piesele din plastic, cauciuc și aluminiu. 
 
DILUȚIE ȘI UTILIZARE: 
 
Produsul poate fi folosit ca atare sau diluat 50% în apă. 
Pentru a spăla motorul instalat, care trebuie să fie obligatoriu rece, este indicat să protejați 
unitățile electrice de comandă și caroseria aflată în apropierea motorului. 
După ce ați acoperit părțile indicate mai sus pregătiți soluția în funcție de cantitatea de 
grăsime care trebuie îndepărtată, aplicați-o prin pulverizare la presiune scăzută sau cu o 
cârpă. Pulverizați pe toate piesele care trebuie degresate, așteptați 5 minute, clătiți bine cu 
un jet de apă la presiune joasă sau cu o cârpă umedă. 
În punctele în care murdăria este mai persistentă, frecați cu o perie. 
Se recomandă uscarea motorului instalat cu un jet de aer pentru a preveni riscul de oxidare. 
Urmați aceleași proceduri pentru degresarea pieselor separate ale motorului. 
 
 
DATE TEHNICE:   Aspect:    lichid limpede 

Culoare:   portocaliu 
Culoare:    glicolic 
Substanță activă:  26%  
pH:     11 
Greutate specifică:  1,05 
Inflamabilitate:   nu 
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Avertismente:   ATENŢIE  
 

 
 
Fraze de pericol:  
   
H319 provoacă o iritare gravă a ochilor  
H315 provoacă iritarea pielii   
 
 

Ambalaj și transport: 

5 kg (C5 x 4 buc.) Produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport. 
20 kg 
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