
ARCHOIL AR2820 ENGINE FLUSH PŁUKANKA
250ML

 
 
Archoil AR2820 Professional Engine Flush to koncentrat profesjonalnego środka czyszczącego układy smarowania
szczególnie silników spalinowych czterosuwowych benzynowych i wysokoprężnych.

AR2820 to silny preparat czyszczący, który już w 15-30 minut pomoże przywrócić kompresję silnika usuwając
nagromadzone szkodliwe depozyty w układzie smarowania.

AR2820 wydłuża okres przydatności świeżego oleju zalanego do czystego silnika,
Preparat jest zalecany do szybkiego i bezpiecznego przygotowania układu smarowania przed zastosowaniem
modyfikatora tarcia serii Archoil AR9000.
 
Płukanka skutecznie i bezpiecznie myje również wszelkie układy smarowania przekładni mechanicznych, w tym
ręcznych i automatycznych skrzyń biegów (tylko w przypadku 100% wymiany płynu ATF).
AR2820 nie jest zalecany do czyszczenia przekładni wyposażonych w otwarte mechanizmy ograniczonego poślizgu
(Limited Slip / LS).
 



 
ZALETY / KORZYŚCI:
+Silna, skuteczna, bezpieczna technologia czyszcząca silniki i mechanizmy z nagarów, laków, gum
+Zawiera tymczasowy środek smarny aby zabezpieczyć silnik i mechanizmy podczas płukania
+Nie uszkadza wewnętrznych elementów silników/przekładni ani uszczelnień
+Bezpieczny  w  stosowaniu  w  pojazdach  wyposażonych  w  konwertery  katalityczne,  filtry  cząstek  stałych  (DPF)
i  turbosprężarki
 
INSTRUKCJE STOSOWANIA:

Doprowadź silnik do operacyjnej temperatury pracy.1.
Wyłącz silnik.2.
Dodaj AR2820 do układu smarowania / oleju. 1 Butelka 400ml wystarcza na 4 do 8 litrów oleju.3.
Po dodaniu do oleju silnikowego należy włączyć silnik na 15-30 minut od czasu do czasu delikatnie podwyższając4.
obroty silnika (nie przekraczając 2000 obr./min) aby ułatwić cyrkulację środka czyszczącego w układzie
smarowania.
Po zakończeniu płukania należy bezzwłocznie i dokładnie spuścić stary olej. Przed zalaniem świeżego oleju należy5.
wymienić filtr oleju na nowy.
W szczególnie trudnych przypadkach preparat może być stosowany nawet przez 1 godzinę a aktywny w gorącym6.
środku smarnym jest nawet do 2 godzin.

 
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


Opis producenta

Wszystkie produkty Archoil powstają w oparciu o najnowsze badania, wykorzystując najlepsze odkrycia nanotechnologii jak
boran potasu, heksagonalny azotek boru (hBN), dwusiarczek wolframu (WS2) oraz inne zaawansowane złożone rozwiązania
nanocząstek stosowane do najbardziej  efektywnych rozwiązań w: redukcji  tarcia, ochronie antykorozyjnej,  modyfikacji  paliw
czy wysokiej zdolności przenoszenia obciążeń aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom smarowania oraz jakości i wydajności
paliw.  Modyfikatory  tarcia  stosuje  się  głównie  w  celu  obniżenia  tarcia.  Modyfikatory  tarcia  ARCHOIL  realizują  jednak
następujące funkcje: obniżanie tarcia, ochronę antykorozyjną, EP (przeciwzatarciową) a także utrzymują system smarowania
w czystości.


