
Technikai adatlap 

 27/2/15 1/2 
 
 

Interflon Fin 25 Adalék 
Motorolaj adalék benzines, diesel és gáz motorokhoz 

 
Termékleírás  
MicPol® Technológiával készült motorolaj adalék. Alkalmas szinte minden típusú ásványi és szintetikus 
motorolajhoz, illetve minden gáz, diesel, benzines motorral felszerelt gépjármű esetén. 
 
Indításnál csökkenti a motorban a súrlódást és növeli a kompressziót, illetve a motorteljesítményt, így 
minimalizálva a kopást és a motorzajokat. Könnyebben és gyorsabban indul a motor, csökken az olaj és 
az üzemanyag felhasználás 
 

Felhasználási lehet őségek  
Diesel, gáz és benzines motorral felszerelt gépjárművek, autók, teherautók, buszok, motorok, 

mezőgazdasági, építő és ipari járművek, targoncák, fűnyírógépek, áramfejlesztők illetve dugattyús 

kompresszorok. 

Előnyök 
� Alacsonyabb olaj és üzemanyag-fogyasztás  
� Megnöveli az olaj élettartamát 
� Javul a motorteljesítmény, simábban fut a motor 
� Csökkenti a kopást 
� Könnyebb hidegindítás 
 

Használati utasítás  
Használat előtt rázza fel. Ha az olaj és a szűrő rossz állapotban van, cserélje le. Adjon 2-4 % (erősen 

szennyezett motorok esetén 6%) Interflon Fin 25-öt az olajhoz, minden olajcsere alkalmával. Majd 

járassa a motort, vagy vezessen 15 percet.  

Biztonsági el őírások  
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot 

Csomagolás  
Tekintse meg aktuális terméklistánkat 

Szállítási el őírások 
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot   
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Interflon Fin 25 Adalék 
Motorolaj adalék benzines, diesel és gáz motorokhoz  

  
Technikai adatok 

Tulajdonság Eredmény Módszer 

Összetétel Ásványi olajok, adalékok és MicPol® keveréke.  

Szín Fehér  

Szag Olajos  

Sűrűség @ 20°C 0.93 g/cm3  

Dinamikus viszkozitás @ 20°C 1850 mPas ASTM D2983 

MicPol® szemcsék mérete MicPol® 0.05-15 µm  

Legalacsonyabb alkalmazási 
hőmérséklet  

-20°C  

Legmagasabb alkalmazási 
hőmérséklet 

150°C  

Használható szűrőméret >20 µm  

Szavatossági idő* 3 év  
* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. 
 
A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak, és nem tekinthetőek specifikációnak. Eltérések, melyek nem 

befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés 

nélkül változhatnak. 

 
INTERFLON BV, P.O. Box 1070 

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands 

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 /  www.interflon.com 

 
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért 
nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási 
Feltételek garantálja. 
Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele. 
 

  


