
QUALITIUM NANO 5W30 5L
Grafen to materiał przyszłości. Przeprowadzone długoletnie badania
pokazały, że jest idealnym dodatkiem smarowym. Olej silnikowy Qualitium
Nano z nanocząstkami grafenu to produkt wyprzedzający swoje czasy.
Ekstremalna wytrzymałość mechaniczna nanocząstek grafenu skutkuje
wytworzeniem prawie niezniszczalnej powłoki na smarowanych elementach.
Qualitium Nano to gwarancja najlepszej ochrony silnika w każdych
warunkach eksploatacji.

ZASTOSOWANIE
- samochody osobowe i lekkie dostawcze
- do silników benzynowych i wysokoprężnych (Diesla)
- silniki spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 6
- silniki wyposażone w filtry cząstek stałych DPF/FAP oraz trójdrożny katalizator TWC
- olej Qualitium Nano z grafenem tworzy stabilny układ dyspersyjny , niemniej jednak przed użyciem zaleca się lekko
wstrząsnąć butelką przed zalaniem oleju do układu
ZALETY
Olej Qualitium Nano 5W/30 zawiera nanocząstki grafenu dzięki czemu:
- ogranicza tarcie, doskonale smaruje, znacznie zmniejsza zużycie elementów silnika
- wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i ogranicza emisję spalin
- w samochodach z dużym przebiegiem dodatkowo uszczelnia elementy silnika
- pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy silnika w niskich i wysokich temperaturach
- wpływa na lepszy rozruch silnika w niskich temperaturach znacznie ograniczając zużycie
- doskonale zachowuje czystość silnika i układu wydechowego
- idealnie odprowadza zanieczyszczenia stałe dzięki czemu może pracować swobodnie w wydłużonych okresach
pomiędzy wymianami
- nanocząstki grafenu są tak małe , że nie następuje ich odkładanie na filtrach
SPECYFIKACJE
SAE: 5W/30
API: SP/SN/SN+/CF
ACEA: C3/C2

Może być stosowany w pojazdach do których zalecane są normy:
VW 504.00/507.00
Mercedes-Benz: 229.31
VW 502.00/505.00/505.01
BMW: Longlife-04
GM Dexos 2



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

Chemnaft w skrócie

marka nagrodzona Gazelą Biznesu 2015
ponad 10-cio letnie doświadczenie w branży
zadowoleni klienci w Kraju i Europie
jakość produktów potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i aprobatami europejskich koncernów
motoryzacyjnych (MAN, Volvo, Renault)
stosowanie najwyższej jakości baz olejowych

Firma Chemnaft rozpoczęła swoją działalność w 2004r. jako lokalny producent olejów smarowych. Po kilku latach
działalności  w  sektorze  środków  smarowych  spółka  poszerzyła  swój  profil  działalności,  rozwijając  także  swoje
kompetencje w sektorze paliwowym. Aby móc dostarczać najwyższej jakości produkty, na coraz bardziej wymagający
rynek, w przeprowadzili pierwszy etap modernizacji zakładu, unowocześniający posiadaną infrastrukturę produkcyjną.
Zainwestowali także w wysokospecjalistyczne zaplecze laboratoryjne we własnym ośrodku badawczym oraz poszerzyli
grono specjalistów z działu technologii.

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

