
ARCHOIL AR9200V2 NANO-WS2 ESTER
COMPLEX 200ML

 
AR9200 V2 to unikalny kompleksowy modyfikator tarcia wykonany w syntetycznej technologii estrowej Molibdenu &
Nano Dwusiarczku Wolframu (Mo-WS2).
Najnowszej generacji kompleksowa technologia smarna oferuje zaawansowaną ochronę przeciwzużyciową
oraz redukcję tarcia silnika benzynowego jak i wysokoprężnego (DIESEL) pojazdu wyczynowego a także codziennego
ulicznego użytku.

Właściwości:
+Chroni silnik w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach pracy
+Pomaga regenerować zużyte powierzchnie i chroni przed zużyciem
+Tworzy powłokę o ultra niskim tarciu COF rzędu 0,03
+Wyjątkowa odporność na szokowe obciążenia ponad 5,000,000 PSI
+Wyśmienite właściwości penetracyjne i antykorozyjne
+Poprawia osiągi silnika
+Nawet 15x lepsza ochrona od poprzedniej wersji nano WS2
+Estrowa technologia High Performance



AR9200  V2  penetru je  i  pomaga
regenerować zużyte powierzchnie a nowy
mikronowej  grubości  film  smarny  o  ultra
niskim tarciu rzędu COF 0,03 chroni przed
zużyciem, utlenianiem oraz korozją.

AR9200 V2 jest odpowiedni do stosowania w każdym czterosuwowym silniku benzynowym oraz wysokoprężnym, także
o bezpośrednim wtrysku paliwa, z turbosprężarką, filtrem cząstek stałych (DPF) czy trójfunkcyjnym konwerterem katalitycznym
(TWC).
 
 
AR9200  V2  może  być  dodawany  do  oleju
silnikowego  każdej  klasy  lepkości  i  jakości,
mineralnego  jak  i  syntetycznego  o  niskim,
średnim lub pełnym poziomie popiołów (SAPS).

INSTRUKCJE:
Zalecane dawkowanie: 40ml na 1 litr oleju silnikowego.
Jedna butelka 200ml może być stosowana do 4,5 – 5,5 litra oleju silnikowego.
Wstrząsnąć kilkukrotnie przed użyciem.
Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy i wyłączyć.
Dodać produkt do oleju silnikowego i uruchomić silnik na 15 minut.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany
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
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany

