
XADO AMC 1 STAGE TUNING
XADO  1  Stage  Tuning  Przeznaczony  do  dokładnego,  indywidualnego
dopasowania  współpracujących  powierzchni  tarcia  silnika  celem
minimalizacji  strat  na  tarcie  a  tym  samym  przedłużenie  czasu
eksploatacji.Innowacyjny  trój  komponentowy  produkt  nowej  generacji,
współdziałające  ze  sobą  właściwości  dwu-komponentowego,
kompleksowego  uszlachetniacza  metali  z  rewitalizantem  III  generacji.

Zabezpiecza wzajemne dopasowanie części  współpracujących silnika w kierunku minimalizacji  zużycia  tarciowego
i maksymalizacji okresu jego eksploatacji.Trój-komponentowa formuła zestawu pozwala na osiągnięcie jednoczesnego
efektu odnowienia zużytych powierzchni, osłona przed zużyciem i bardzo dobry, anizotropowy przepływ oleju między
powierzchniami.
Innowacyjny trój komponentowy produkt nowej generacji, współdziałające ze sobą właściwości dwu komponentowego,
kompleksowego uszlachetniacza metali z rewitalizantem 3-go pokolenia.
RF=33,3
RF (Revitalization factor) — Wskaźnik efektywności odnowienia i ochrony przed dalszym zużyciem silnika.
RF=33,3 oznacza że zaistniała częściowa rewitalizacja silnika.
Stosowanie:

Wprowadzić w rozgrzany do normalnej temperatury pracy silnik przez wlew oleju
Uruchomić silnik i utrzymać jego pracę na biegu jałowym przez 3-5 minut.
Uwagi:

Uszlachetniacz metali  z rewitalizantem efektywnie działa w silnikach tłokowych dowolnego rodzaju, niezależnie od
rodzaju zasilania paliwem.
Opakowanie ma zastosowanie w silnikach do 10 litrów oleju smarnego(większa ilość – proporcjonalnie). Samochody
osobowe i dostawcze.
Mieszalny z dowolnym rodzajem oleju silnikowego.
Zaleca się stosowanie przy każdej wymianie oleju w silnikach z turbosprężarką i pracujących pod dużymi obciążeniami.
Celem wykonania pełnej rewitalizacji, zaleca się wykorzystanie XADO 1 Stage Maximum(RF 100)
*Produkt zawiera rewitalizant w postaci granulatu, jaki całkowicie rozpuszcza się w oleju przy temperaturach roboczych.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów
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

