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Rewitalizanta EX120 MOTO przeznaczony jest do ochrony przed zużyciem, renowacji i ochrony silników z łączonym lub
oddzielnym układem smarowania o pojemności do 1000 cm ³ (dla motocykli, skuterów śnieżnych, osobowych jednostek

pływających i sprzętu silnikowego gospodarstwa domowego, itp.). 

Charakteryzuje się o 20% większym stężeniem środka rewitalizującego od swoich poprzedników. Większa zawartość
rewitalizanta gwarantuje ekstremalny efekt ochrony i odtworzenia zużytych powierzchni.

 
Przywraca zużyte powierzchnie cylindrów silnika, eliminuje mikropęknięcia i zarysowaniaWzrasta poziom kompresji na
cylindrachChroni powierzchnie tarcia przed zużyciemZmniejsza zużycie paliwaPrzywraca wydajność silnika do wartości

fabrycznychZwiększa żywotność silnika 3 krotnieZmniejsza udział składników toksycznych w gazach
wydechowychObniża poziom hałasu i wibracji

 
Instrukcja aplikacji dla silników z połączonym systemem paliwowym i systemem smarowania (mieszankowe):

    - Wprowadź zawartość strzykawki do zbiornika paliwa przed tankowania
    - Napełnij zbiornik z paliwem

    - Uruchom silnik i pozostaw na biegu jałowym przez 2-3 minut
    - Uruchom silnik i użytkuj w normalny sposób

* Zaleca się wstępne rozpuszczenia zawartości strzykawki z małą ilością oleju (20 - 30 ml). 

 
Instrukcja aplikacji dla silników z rozdzielnym systemem smarowania :

   - Rozgrzej silnik do normalnej temperatury pracy
   - Wprowadź zawartość strzykawki do wlewu oleju

   - Uruchom silnik i pozostaw na biegu jałowym przez 2-3 minut
    - Uruchom silnik i użytkuj w normalny sposób 

 Uwaga :

    Produkt  jest równie skuteczny dla silników dwu i czterosuwowy.



    - Nie wpływa na pracę sprzęgieł mokrych
    - Nie jest zalecane , aby wymienić olej do silników spalinowych wewnętrznego spalania czterosuwowych , aż do

zakończenia rewitalizacji. 
   - Rewitalizacja jest uznana za kompletną po przejechaniu 1500 km (ok. 20 godzin pracy silnika).

    - Jeżeli pojemność silnika przekracza 1000 cm3, konieczne jest, aby podwoić dawkę.
 -  Rewitalizant jest kompatybilny ze wszystkimi olejami.

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

