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Archoil AR6900-P MAX w opakowaniu 500 ml to dwukrotnie bardziej skoncentrowany niż do tej pory,
zaawansowany koncentrat uszlachetniacza paliwa.
Został specjalnie zaprojektowany dla poprawy właściwości nowoczesnych benzyn. Jest to pierwszy uszlachetniacz
tego rodzaju, który umożliwia stałe dostarczanie polieteroaminy (PEA) podczas każdego tankowania aby
przeciwdziałać gromadzeniu depozytów w silnikach z punktowym jak i bezpośrednim wtryskiem paliwa.
Szczególnie silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa są podatne na powstawanie nagaru na zaworach wlotowych,
który jest trudny do usunięcia. Stałe dostarczanie odpowiedniej dawki PEA pomaga zapobiegać nagromadzeniu
depozytów w tych miejscach obniżając potrzebę inwazyjnego czyszczenia w serwisie.
 

AR6900-P MAX został opracowany do
czyszczenia, smarowania i zabezpieczania
układu paliwowego przy jednoczesnym
zwiększeniu wydajności spalania dzięki użyciu
technologii katalizatora spalania Archoil.

AR6900-P MAX przywraca utracone osiągi i ekonomikę spalania przy jednoczesnym zmniejszeniu skłonności do
przedwczesnego zapłonu / spalania stukowego.
AR6900-P MAX jest odpowiedni do wszystkich benzynowych silników 4-suwowych, także paliw BIO
oraz z etanolem. Nie jest odpowiedni do silników 2-suwowych.



 
 
Instrukcje stosowania:
+ Stosuj preparat z butelek 500ml (nowa wersja podwójnego koncentratu od 2019r.) regularnie w proporcji 1:1000
czyli np. 50ml na 50 litrów benzyny. Butelka 500ml wystarcza na 500 litrów benzyny.
+ Na stacji paliw najpierw wlej do baku AR6900-P MAX a następnie zatankuj benzynę. Stosuj do każdego
tankowania.
 

W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
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.

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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

