
FORTE SEAL CONDITIONER
Seal Conditioner uelastycznia gumowe uszczelki w silnikach
samochodowych, skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych, wszędzie
tam, gdzie występują wycieki oleju.
Posiada następujące zalety:

    redukuje zużycie oleju i dymienie w samochodach, w których spalany jest olej zasysany poprzez uszczelkę
prowadnicy          zaworu,
    redukuje wycieki oleju na uszczelkach,
    przywraca elastyczność uszczelkom i pierścieniom samo-uszczelniającym,
    zapobiega tworzeniu się piany.

Forté Seal Conditioner jest syntetycznym preparatem pielęgnującym przywracającym elastyczność i przedłużającym
żywotność stwardniałym uszczelkom.
Jedna z głównych przyczyn zużycia oleju i dymienia w samochodach jest stwardnienie i odkształcenie uszczelki
prowadnicy zaworu, która traci swoja szczelność. Olej dostaje się do komory spalania. Przecieków tych można uniknąć
dodając Forté Seal Conditioner do oleju silnikowego.
Forté Seal Conditioner nie jest kompatybilny z płynami na bazie wody.
Sposób Użycia:
Podczas wymiany oleju wlać 125 ml Forté Seal Conditioner do 4 litrów oleju silnikowego. W silnikach o większej
pojemności zastosować 2,5 % preparatu w stosunku do ilości użytego oleju. Można też dodać połowę zawartości
opakowania do ręcznej skrzyni biegów i połowę do oleju mechanizmu różnicowego.
Pozostałe informacje techniczne dotyczące tego produktu Forté otrzymają Państwo od przedstawiciela Forté.
Pełen opis produktu
Preparat może być stosowany zarówno w silnikach benzynowych jak i wysokoprężnych (diesla).
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
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


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.


