
FORTE PAKIET III OLEJ SILNIKI BENZYNOWE I
DIESLA
Wymiana oleju bez wcześniejszego oczyszczenia układu jest błędem ze
względu na poniższe fakty:

    Aż 15 % starego oleju pozostaje w układzie, co znacznie osłabia działanie pakietu dodatków znajdujących się
w każdym oleju
    Jeżdżąc autem w trybie miejskim silnik rzadko uzyskuje temperaturę pracy, która uaktywnia wszystkie dodatki
olejowe czyszczące system olejowy
    Zanieczyszczony silnik ma większe opory wewnętrzne, powodując straty paliwa i szybsze zużywanie się
elementów układu (panewki, pierścienie, turbina)

Jeżeli układ olejowy jest regularnie oczyszczany preparatami  Forté lub przebieg pojazdu jest niewielki, przed wymianą
oleju wlać 1x New Generation Motor Flush do starego oleju, przejechać na niskich obrotach ok 50 km, wymienić olej i do
nowego wlać dodatek doczyszczający i zapobiegający tworzeniu się laku 1x Top End Treatment.
Zalecamy również raz na 100 tys. km dodać do nowego oleju 1 x Forté Seal Conditioner, który spowoduje
uelastycznienie wszystkich gumowych uszczelnień w silniku, włącznie z uszczelniaczami zaworowymi.
W skład zestawu wchodzą:
1x Top End Treatment
1x New Generation Motor Flush
 
W celu udowodnienia bezpieczeństwa stosowania naszej płukanki New Generation Motor Flush zleciliśmy niezależne
badanie laboratoryjne mieszaniny preparatu z olejem silnikowym. Wynika z niego, że ilość dodatków
przeciwzużyciowych AW dla samego oleju oraz dla mieszaniny jest praktycznie taka sama. Ponadto znacznie wzrosła
ilość dodatków przeciwzatarciowych EP, dzięki czemu nie ma ryzyka wystąpienia suchego tarcia po zastosowaniu naszej
płukanki.
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 24-48h. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

Grupa Forte, od ponad 20 lat zajmuje się wprowadzaniem na rynek metod i produktów petrochemicznych, usuwających
zanieczyszczenia, które powstają i odkładają się w układach silników spalinowych. Forte tworzy nowy trend w metodach
serwisowania pojazdów (jako pierwsza poważnie potraktowała problem zanieczyszczania układów paliwowych
i silników). Pojazdy stały się szybsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze, ale również bardziej skomplikowane mechanicznie.



Rozwój przemysłu samochodowego wymusił stosowanie coraz bardziej dostosowanych produktów czyszczących. Forte
ambitnie podąża za rynkiem i jego wymogami, stale ulepszając swoje środki. Dzięki temu firma stała się absolutnym
liderem na rynku oczyszczania w Europie.


