
JETCHEM CERAMOIL CERAMICZNA OCHRONA
SILNIKA 250ML



CeramOIL zapewnia najnowocześniejszą technologię ceramicznej ochrony
każdego silnika. Redukuje tarcie i zużycie dzięki ekstremalnie stabilnym
chemicznie i termicznie wiązaniom ceramicznym. Zapobiega
bezpośredniemu kontaktowi metal o metal i w rezultacie znacząco wydłuża
żywotność silnika. Zmniejsza obciążenia silnika - efekt "lekkiego biegu"
przyczynia się do redukcji zużycia paliwa. Mieszalny z każdym olejem
silnikowym.

 
najwyższej jakości ceramiczna ochrona silnika,
redukcja zużycia,
mniejsze spalanie paliwa,
dłuższa niezawodność silnika,
do zastosowania w silnikach benzynowych i Diesla,
do zastosowania również w pompach i sprężarkach
 



Zalety:

preparat jest bardzo łatwy w użyciu
wycisza silnik
tworzy warstwę, zapobiegającą tarciu metalu o metal
dodatkowo wytworzona powierzchnia wypełnia mikroubytki w powierzchniach pracujących
przyczynia się do redukcji zużycia oleju i wyrównania kompresji w cylindrach
zmniejsza tarcie i opory wewnętrzne silnika.
dzięki temu zwiększa się wydajność silnika, który wykorzystuje uzyskaną moc w sposób efektywny.
w konsekwencji preparat ma wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa
ułatwia zimny start silnika
chroni ruchome metalowe części silnika, wydłużając ich trwałość
zabezpiecza przed korozją i niszczącym działaniem produktów spalania, odkładających się w oleju
zmniejsza emisję spalin.

 
Sposób użycia:

wystarczy dodać do rozgrzanego oleju silnikowego po wymianie oleju.
przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt
preparat aktywuje się podczas pracy silnika. Po przejechaniu około 500-600 km JETCHEM CeramOIL osiąga swoją
optymalną wydajność.
rekomendujemy stosowanie preparatu co 30-45 tys. km

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

Przy projektowaniu poszczególnych produktów wykorzystali bogate doświadczenie, wyniesione z wieloletniej
współpracy z najlepszymi producentami i laboratoriami w Polsce i Europie. Motochemica jest właścicielem marki
JETCHEM. Od ponad 5 lat rozwijają produkcję własnych preparatów, przeznaczonych przede wszystkim
dla profesjonalnych serwisów, dla których masowa oferta innych producentów nie jest wystarczająca. Ich celem jest
zaproponowanie najskuteczniejszych produktów w korzystnej cenie.

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

