
XADO 1 STAGE MAXIMUM BOX 225ML
Przeznaczony  do  remontu  odnawiającego  silnika  i  aktywnej  ochrony
bezpośredniej przed dalszym zużyciem podczas eksploatacji  Innowacyjny
trój  komponentowy  produkt  nowej  generacji,  współdziałające  ze  sobą
właściwości dwu komponentowego, kompleksowego uszlachetniacza metali
z rewitalizantem 3-go pokolenia. Poleca: Petrostar Warszawa.

Nazwa:
XADO 1 STAGE MAXIMUM ATOMIC METAL CONDITIONER - 225ML
BUTELKA (BOX)

Kod:
XA 40212

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Uwagi:
-  uszlachetniacz  metali  z  rewitalizantem  efektywnie  działa  w  silnikach
tłokowych dowolnego rodzaju, niezależnie od rodzaju zasilania paliwem,
- opakowanie ma zastosowanie w silnikach do 5 litrów oleju smarnego (większa ilość – proporcjonalnie). Samochody
osobowe i dostawcze,
- mieszalny z dowolnym rodzajem oleju silnikowego,
- rewitalizacja odbywa się na odcinku 1-1,5 tys.km; w tym czasie nie zaleca się wymiany oleju.

Stosowanie:
Pojemnik energicznie wstrząsnąć. Wprowadzić w rozgrzany do normalnej temperatury pracy silnik przez wlew oleju.
Uruchomić silnik i utrzymać jego pracę na biegu jałowym przez 3-5 minut. Poleca: Petrostar Warszawa.

Ponowne stosowanie XADO 1 Stage Maximum zaleca się po przebiegu 100 000km. Celem utrzymania wyższego stopnia
ochrony przed zużyciem, zaleca się stosowanie olejów silnikowych XADO lub XADO High Way przy wymianie oleju.

*  produkt  zawiera  rewitalizant  w  postaci  granulatu,  jaki  całkowicie  rozpuszcza  się  w  oleju  przy  temperaturach
roboczych.

Sprzedawca: Petrostar Warszawa
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
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

Koncern Chemiczny XADO został założony w 1991 roku , specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych
technologii oszczędzania nośników energii oraz energii. W skład wchodzi centrum naukowo-badawcze „XADO
laboratories”, posiadające specjalistyczne laboratoria fizyko-chemiczne, chemiczne, tribologiczne oraz balistyczne.

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

