
POLYTRON (GDFC) DODATEK DO PALIWA
354ML
Produkty POLYTRON Ultra Performance Lubricant to najbardziej
zaawansowany na świecie pakiet dodatków smarnych i czyszczących: do
olejów silnikowych, wszelkiego rodzaju paliwa, jak również do maszyn
i urządzeń pracujących w ekstremalnie trudnych warunkach.

Nie tylko jest zaawansowany technologicznie, ale jego wydajność w zakresie redukcji tarcia i ochrony sprzętu nie ma
sobie równych. POLYTRON został pierwotnie opracowany dla ekstremalnych zastosowań wojskowych, w tym
śmigłowców, czołgów, okrętów podwodnych i statków kosmicznych działających w trudnych warunkach. Po dekadach
ekskluzywnych i tajnych aplikacji, możemy teraz zaoferować je na rynek konsumencki i dla Ciebie. POLYTRON
nie zawiera żadnych potencjalnie szkodliwych modyfikatorów lepkości ani cząstek stałych (tj. MoS2, Teflon), jak
konkurenci. Eliminuje zużycie podzespołów do 95%; żadne inne produkty nigdy nie osiągnęły takiego poziomu ochrony.
POLYTRON można bezpiecznie stosować bez utraty gwarancji producenta na nowe pojazdy i sprzęt. Aplikacje są
nieograniczone: lekkie pojazdy (samochody, pickupy, samochody sportowe / wyścigowe, motocykle), ciężkie pojazdy
(półciężarówki, lokomotywy kolejowe, autobusy, flota), sprzęt budowlany (roboty ziemne, hydraulika, fabryki, obróbka
skrawaniem narzędzia, prasy), morskie (łodzie, jachty, statki), przemysł ciężki (kamieniołomy, kopalnie, elektrownie,
huty), do różnego rodzaju smarowania (prowadnic, łańcuchów, śrub, krzywek, zębatek, zestawy kół zębatych
w tartakach, prasy łańcuchowe), hobby (rowery, narzędzia połowowe, ulepszenia domu), aby wymienić tylko kilka.
 
Koncentrat do paliwa (benzyna, olej napędowy)
 
ZASTOSOWANIE:

Samochody osobowe
SUV-y i ciężarówki
Ciężkie ciężarówki
Ciągniki
Systemy nawadniania
Sprzęt pola naftowego
Statki morskie
i wiele więcej aplikacji

 
ZALETY:

Maksymalizuje przebieg i wydajność paliwa (mpg) nawet o 30%.
Maksymalizuje moc i kompresję.
Czyści cały układ paliwowy, w tym wtryskiwacze, zawory wlotowe, porty, gniazda zaworów i komorę spalania.
Zapewnia szybszy rozruch w niskich temperaturach. Zapewnia szybszy rozruch w zimne dni.
Zapewnia smarowanie ruchomych części układu spalania.
Przyczynia się do znacznie czystszych emisji spalin. Zmniejsza emisję spalin nawet o 60%.



95% szans na zaliczenie testu smogu.
Usuwa wodę ze zbiornika paliwa i przewodów.
Neutralizuje paliwo niskiej jakości.
Jest w pełni kompatybilny z olejami napędowymi i benzynowymi oraz olejami opałowymi.

Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

Produkty smarne „numer 1 na listach światowych”. NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA WSPÓŁCZESNA TECHNOLOGIA DO
SILNIKÓW (spalinowych, elektrycznych), MASZYN i URZĄDZEŃ (wymagających perfekcyjnego smarowania),
PRZEKŁADNI (ciernych, zębatych, łożyskowanych), oraz SMAROWNIKÓW DO DOWOLNEGO ZASTOSOWANIA (w
warsztatach, serwisach, parkach maszynowych, zarówno w przemyśle lekkim jak i ciężkim).
POLYTRON jest dostępny i zaufany na całym świecie, w tym w EUROPIE, AZJI (Chinach, Indiach, Tajlandii, Wietnamie,
Indonezji, Malezji itp.), AUSTRALII, i w USA, gdzie jest dumnie wykonany!
 


