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MOTORCYCLE INJECTION AND 
COMBUSTION CHAMBER CLEANER
Art. 10894551012

Pembersih istimewa yang cepat, mudah, dan sangat efektif.
Membersihkan ruang bakar pada mesin.
Membersihkan injector dan ruang bakar dari endapan karbon akibat pembakaran 
yang kurang sempurna dan kualitas bahan bakar yang kurang baik.
Mengembalikan performa mesin
● Pembakaran menjadi sempurna karena ruang bakar dan injektor yang bersih.
● Performa mesin menjadi optimal.
Mengurangi emisi dan menambah efisiensi bahan bakar
Sistem injeksi yang bersih membuat aliran bahan bakar lancar dan pembakaran 
menjadi efektif dan efisien. 
Cepat, mudah, dan murah 
Hanya 15 - 30 menit, dilakukan tanpa membongkar mesin.

CATATAN : Aplikasi menggunakan Injector Cleaning Toolset.

INJECTION CLEANER
Art. 10893560012

Pembersih khusus untuk membersihkan sistem injeksi 
Untuk semua mesin dengan spark-ignition, termasuk kendaraan 
yang menggunakan bensin tanpa timbal
Mengikat dan menetralkan asam dan kondensasi
Mencegah timbulnya korosi pada tangki bahan bakar.
Membersihkan dan melindungi sistem injeksi bahan bakar
Meluruhkan dan menghilangkan endapan-endapan pada saluran 
injeksi bahan bakar
Memberikan kontrol maksimal kepada injektor.
Menjaga injektor tetap bersih



CHAIN SPRAY
Art. 10892008013

Wax lubricant berperforma tinggi yang cocok dipakai pada rantai 
motor.
Cocok untuk 
Melumasi elemen-elemen yang berputar dengan cepat seperti; rantai dan perangkat 
mesin, wire rope dsb.
Fitur
Synthetic wax yang kompatibel dengan O-ring dan X-ring. Melindungi rantai agar 
tidak melorot. Dengan kemampuan yang baik untuk merambat hingga penetrasi ke 
celah-celah. Cepat kering di udara terbuka. Setelah kering, resisten terhadap gaya 
sentrifugal.
Aplikasi
Kocok kaleng terlebih dahulu. Pastikan rantai dalam keadaan bersih dan kering 
sebelum aplikasi. Apabila masih ada kerak kotoran, bersihkan dulu dengan WURTH 
Chain Cleaner (Art. 10892008014)
Semprotkan ke rantai dari jarak sekitar 15 cm. 
CATATAN
Jangan disemprotkan ke permukaan yang panas!

CHAIN CLEANER
Art. 10892008014

Cairan pembersih yang secara aman dan efektif menyingkirkan 
kontaminan seperti debu, kotoran, oli dan gemuk.

Aplikasi
Aplikasikan ke seluruh permukaan rantai.  Pastikan sambungan-sambungan roll-pin 
tercuci dengan baik untuk menghilangkan pasir dan kotoran dari jalanan, dari 
sambungan.

Note
Segera hapus ceceran atau sisa-sisa pemakaian karena bisa merusak bila terkena 
cat atau komponen plastik.



OIL ADDITIVE
Art no. 10893522012

Perlindungan ekstra untuk semua jenis mesin.
Mencegah dari terbakarnya oli melalui celah pada valve.
Memperpanjang umur mesin.
Suplemen zat oli oli yang dikonsumsi aktif
Sesuai dengan standar API modern untuk oli mesin

Fitur:
Meminimalkan resistensi gesekan dan melindungi terhadap korosi. Mencegah 
pengentalan yang menyebabkan tersumbatnya saluran oli. Menetralisir asam yang 
timbul akibat pembakaran agresif, dan memberikan suplemen zat aktif pada oli 
mesin. Melonggarkan ring piston dari endapan resin.

Aplikasi:
Tambahkan Oil Additive ke oli mesin, dalam keadaan mesin dingin maupun panas - 
setiap kali ganti oli. Bisa juga ditambahkan saat mendiagnosis oli mesin.
1 botol ukuran 60 mL cukup untuk 0,9 liter oli mesin. 
Kurangi jumlah oli yang dimasukkan sesuai dengan yang tergantikan oleh produk 
ini.

ENGINE FLUSH
Art 10893511112

Membersihkan mesin dan sistem saluran oli dari dalam, memasti-
kan performa maksimal oli yang baru.
Membersihkan mesin
Membuat mesin dapat mencapai performa yang maksimum

Mengoptimalkan emisi gas buang
Mudah untuk digunakan
Cocok untuk segala jenis oli, berbahan dasar mineral maupun sintetis. 
Kemasan kaleng 60 ml dapat cukup untuk menguras hingga 1 liter oli mesin.

Aplikasi:
Tuangkan Engine Flush ke tangki oli ketika mesin dalam keadaan panas. Jalankan 
mesin dengan stasioner selama sekitar 10 menit.
Lalu kuraslah oli dan ganti filter oli.


