
Olajok

Technikai adatlap

Interflon Fin 25 Additive
Motorolaj adalék benzines, diesel és gáz motorokhoz
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 mo-
torzajokat. Könnyebben és gyorsabban indul a motor, csökken az olaj és az üzemanyag felhasználás.

Felhasználási terület
Diesel, gáz és benzines motorral felszerelt gépjárművek, autók, teherautók, buszok, motorok, mezőgazdasági, építő és ipari járművek, 
targoncák, fűnyírógépek, áramfejlesztők illetve dugattyús kompresszorok.

Előnyök
 1 Alacsonyabb olaj és üzemanyag-fogyasztás 
 1 Megnöveli az olaj élettartamát
 1 Javul a motorteljesítmény, simábban fut a motor
 1 Csökkenti a kopást
 1 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 Additive-öt az olajhoz, minden olajcsere alkalmával. Majd járassa a motort, vagy vezessen 15 percet.

Tulajdonság Adat Módszer
Összetétel Ásványi olajok, adalékok, MicPol®, keveréke -
Szín Fehér -
Szag Mint az olaj -
Sűrűség 20°C 0.92 g/cm3 -
Kinematikus viszkozitás 40°C 713 cSt ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet -20°C -
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet 150°C -
Szavatossági idő* 3 év -
Részecske méret MicPol 0.05-15 µm -
Alkalmas szűrőkhöz >20 µm -

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 
0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatról. Ezért nem értelmezhető úgy, 
hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink 
garantálják. Az Interflon®és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. 
A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. 
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