XADO VITAFLUSH

Środek czyszczący systemy smarowania silnika z efektem
rewitalizacji. Wykorzystuje się do oczyszczania i przepłukiwania
silników benzynowych i diesla w tym z turbosprężarką
oraz zespołów napędowych (mosty, skrzynie). Usuwa w pełni
wszelkie zanieczyszczenia smołowe w kanałach i wyprowadza
z zużytym olejem. Przywraca niemal 70% metali zdjętych
w procesie tarcia na swoje miejsce. Stosuje się przed wymianą oleju
jako płuczący środek proﬁlaktyczny zabezpieczający jednocześnie
przed zużyciem. Poleca: Petrostar Warszawa. Zaleca się do
stosowania przy zmianie rodzaju czy gatunku oleju o innych
parametrach (przykładowo z mineralnego na syntetyczne).
Nazwa:
XADO VITAFLUSH PŁUKANKA SILNIKA Z REWITALIZANTEM 250ML
Sprzedawca:
Petrostar Warszawa
Zalety:
- kompleksowo oczyszcza systemy smarowania silników i przekładni
z odkładów wszelkiego typu,
- przywraca i odnawia swobodę ruchu pierścieni tłokowych,
- usuwa efekt „zaklejania” hydro regulatorów zaworowych,
- oczyszcza układ wentylacji skrzyni korbowej silnika,
- odnawia i zabezpiecza przed zużyciem elementy poddane zużyciu
tarciowemu,
- stabilizuje parametry robocze pompy oleju(wzrost ciśnienia oleju).
Stosowanie:
1. Wnieść niezbędną ilość preparatu w rozgrzany zespół przez wlew
oleju lub otwór kontrolny.
2. Uruchomić silnik i utrzymać na biegu jałowym przez 10 do 15
minut lub przejechać ok. 20 km.
3. Wymienić olej i ﬁltr oleju.
Jeżeli występuje potrzeba dokładnego oczyszczenia i przy dużym
zabrudzeniu, należy przejechać 200 do 300 km przed wymianą.
Poleca: Petrostar Warszawa.
Uwagi:
Aby uzyskać maksymalny efekt – stosować przy każdej wymianie
oleju.
Mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów. Poleca: Petrostar
Warszawa.
Nie zawiera kwasów, acetonu i rozpuszczalników.
Bezpieczny dla katalizatora, sondy lambda i uszczelnień
gumowych.
Sprzedawca: Petrostar Warszawa
Dostępność: Wysyłka w ciągu 3 dni
Sklep nr 1 Praga:
Sklep nr 2 Mokotów:
Sklep nr 3 Bielany:

Sklep nr 4 Ursus:
Sklep nr 5 Wawer:
Zastosowanie: Do silnika
Producent:
XADO

Opis producenta
Nowoczesne rewitalizanty mają pozytywny wpływ na pracę silnika. Zastosowanie technologii rewitalizacji staje się już
niezbywalną częścią eksploatacji auta. Produkty ﬁrmy Xado której podstawowym asortymentem jest seria 1 Stage
Revitalizant zyskująca coraz większą popularność i uznanie wśród użytkowników samochodów do użytku codziennego
jak też tych dedykowanych sportowych czy wyścigowych. Polecamy państwu zastosowanie rewitalizantów
w proﬁlaktyce i sytuacjach tego wymagających. Preparat redukuje tarcie regenerując silnik oraz inne podzespoły
mechaniczne, w których występuje ciągłe tarcie metalu o metal. Poleca: Petrostar Warszawa.

