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ZIC FLUSH 
 
APRAKSTS 
Sintētiska skalošanas eļļa ar efektīvu mazgāšanas piedevu komplektu. Ieteicams lietot dzinēju 
un transmisiju skalošanai, pārejot uz ZIC eļļu pēc citu ražotāju eļļu izmantošanas vai pārejot no 
minerāleļļas uz pussintētisko vai sintētisko eļļu. Vēl ieteicams izmantot periodiski dzinēja un 
transmisijas detaļu uzturēšanai tīrā stāvoklī. 
Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas YUBASE, kuru izmanto ZIC eļļošanas materiālu 
ražošanai. 
Palīdz atjaunot degvielas ekonomiju, paaugstināt dzinēja darba efektivitāti, samazināt kaitīgos 
izmešus. 
 
GALVENIE RAKSTUROJUMI 
Piemīt teicamas mazgāšanas īpašības un absolūti droša blīvējuma savienojumiem no polimēru 
materiāliem. Teicami šķīdina nosēdumus dzinējos un efektīvi attīra salipušos vārstus un 
gredzenus. 
Veicina dzinēja klusu un maigu darbu, likvidējot sārņus, samazinot darba temperatūru dzinēja 
augstas temperatūras zonās. 
Paildzina dzinēja un transmisijas kalpošanas termiņu. 
Ilgāk saglabā eļļas raksturojumus, novēršot tās paātrinātu oksidāciju, ko izsauc vecās eļļas 
atlikumu klātbūtne. 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Dzinēja skalošanai: 
Noliet atstrādāto eļļu, ieliet dzinējā skalošanas eļļu, palaist dzinēju 20 min uz tukšgaitas 
apgriezieniem. Pēc tam apturēt dzinēju un noliet skalošanas eļļu, nomainīt eļļas filtru, ieliet 
jaunu motoreļļu. 
Transmisijas skalošanai: 
Noliet atstrādāto eļļu un ieliet skalošanas eļļu, palaist dzinēju, ieslēgt pirmo pārnesumu uz 5 
min., izslēgt dzinēju un noliet skalošanas eļļu, ieliet jaunu transmisijas eļļu. 
 
PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS 

 
Rādītāja nosaukums Vērtība Testa metode 
Blīvums pie 15°C, gr/cm3 0,84  ASTM D 1298  
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°С, mm2/sek. 22,3  ASTM D 445  
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°С, mm2/sek. 4,7  ASTM D 445  
Viskozitātes indekss 135 ASTM D 2270  
Uzliesmošanas temperatūra, °С 212 ASTM D 92  
Plūstamības zuduma temperatūra, °С -47,5 ASTM D 97  
 
AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
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Nav uzskatīts par bīstamu pēc GHS United Nations. Papildinformācija par produktu ir pieejama 
datu drošības lapā (MSDS). 
Vispārīgi ieteikumi: 

 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 
 Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu. 
 Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā. 
 Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un 

konsultējieties ar ārstu. 
 Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un 

vietās. 
 
UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas un 
citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem. 
Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi un 
drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī produkta 
drošības datu lapās (MSDS). 
Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. 
Ražošanas datums ir norādīts partijas astoņu ciparu kodā formātā. GADS. MĒNESIS. DATUMS. 
Ugunsbīstamības klase: IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIA „SENSON AUTO’’ ir vienīgais oficiālais SK ZIC  
tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs. 
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