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εριγραφή Το είναι ένα ροηγ ένο ολυ λειτουργικό
ρόσθετο ηχανελαίου σχεδιασ ένο για α όδοση υ ό τις ιο ακραίες

συνθήκες Ο υψηλός βαθ ός συγκόλλησης ε ιφανειακών ετάλλων έχει ως
α οτέλεσ α ια σταθερή και α αρά ιλλη ε ίστρωση λί ανσης στα ιο
κρίσι α και ευαίσθητα στη φθορά έρη του κινητήρα
Αυτό το ροϊόν ροσφέρει όχι όνο ένα φιλ λί ανσης υψηλής
α όδοσης ου α οτρέ ει την ε αφή α ό έταλλο σε έταλλο αλλά και
εξασφαλίζει γρήγορη εταφορά θερ ότητας α ό εσωτερικές ε ιφάνειες
εξαρτη άτων
Κύρια οφέλη

Μειώνει ση αντικά την τριβή και τη φθορά
Ε αναφέρει την ισχύ του κινητήρα
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
Μειώνει το ε ί εδο θορύβου του κινητήρα
Βελτιώνει την α όδοση εκκίνησης σε χα ηλές θερ οκρασίες
εριβάλλοντος

Μειώνει τις ε ικίνδυνες εκ ο ές καυσαερίων
Μειώνει τη θερ οκρασία του ηχανελαίου
Βελτιώνει την ικανότητα του φιλ λί ανσης
Μειώνει την κατανάλωση καυσί ου και ηχανελαίου
Παρέχει ακροχρόνια ροστασία του κινητήρα σας

Εφαρ ογή

Για όλους τους βενζινοκινητήρες ετρελαιοκινητήρες και κινητήρες
υγραερίου ε ή χωρίς υ ερσυ ιεστή Ανα ειγνύεται ε όλα τα
ηχανέλαια της αγοράς
εν είναι ε ιβλαβές για τους καταλυτικούς ετατρο είς και δεν θα φράξει
τα φίλτρα
εν είναι κατάλληλο για οτοσυκλέτες ε υγρό συ λέκτη
Οδηγίες εφαρ ογής

Ανακινήστε καλά ριν τη χρήση
Προσθέστε το εριεχό ενο ενός ουκαλιού στον ζεστό
κινητήρα κατά ροτί ηση α έσως ετά την αλλαγή λαδιού
Οδηγήστε για ερί ου λε τά για να ε ιτευχθεί το βέλτιστο
α οτέλεσ α
Βεβαιωθείτε ότι η εριεκτικότητα λαδιού δεν υ ερβαίνει τη έγιστη
στάθ η λαδιού στον κινητήρα

Το εριεχό ενο ιας φιάλης είναι κατάλληλο για έως λίτρα
ηχανελαίου

Μονάδες συσκευασίας ΤΈΧΝΗ ΟΧΙ ΌΓΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
ΑΝΆ ΜΟΝΆ Α

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
ΑΝΆ ΠΑΛΛΈΤΑ
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Τυ ικές αναλύσεις ΤΕΣΤ ΑΞΊΑ
στους

στους

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τυ ικά της τρέχουσας αραγωγής Μ ορεί να
ε φανιστούν α οκλίσεις στα χαρακτηριστικά αυτά


