
ENGINE PERFORMANCE BOOSTER
giúp hiệu suất động cơ tối ưu nhất

bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Giảm đáng kể ma sát và mài mòn
• Ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa dầu.

• Giảm tiêu thụ nhiên liệu và dầu
• Phục hồi sức mạnh động cơ
• Cung cấp sự bảo vệ lâu dài cho động cơ của bạn

• Cải thiện khả năng chịu tải của màng bôi trơn
• Giảm phát thải khí thải độc hại
• Giảm độ ồn và độ rung của động cơ

Tất cả dữ liệu hiệu suất trên Bảng thông số kỹ thuật này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất Phiên bản 01-01-2015
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Đặc tính kỹ thuật

Engine Performance Booster

Tỉ trọng g/cm3 0.763

Màu sắc Hổ phách / vàng

Mùi Đặc tính

Sự miêu tả
Rymax Engine Performance Booster là phụ gia giảm ma sát 
và chống oxy hóa gốc boron ester thế hệ mới, không tro, bổ 
sung các tính năng độc đáo cho bất kỳ loại dầu động cơ tiêu 
chuẩn nào. Hoạt động cực kỳ hiệu quả với các chất điều 
chỉnh ma sát truyền thống trong các loại dầu động cơ thông 
thường. Borate este phân cực cao tạo thành một lớp bảo vệ 
giảm ma sát của boron nitride dưới áp suất và nhiệt bảo vệ 
tất cả các bộ phận động cơ dễ bị mài mòn nhất. Lớp phủ 
gốm sẽ bám vào bề mặt các bộ phận bên trong động cơ, 
ngay cả khi động cơ tắt, giúp bảo vệ chống mài mòn ngay 
lập tức khi khởi động.

Rymax Engine Performance Booster dựa trên công nghệ 
hiện đại kết hợp hiệu suất chống ma sát bằng gốm boron đã 
được kiểm chứng rõ ràng mà không thêm bất kỳ hạt rắn 
nào. Ngoài ra, Ngoài ra Rymax Engine Performance 
Booster còn có chức năng chống oxy hóa, giúp làm chậm 
quá trình lão hóa và đông đặc của dầu theo thời gian. 
Rymax Engine Performance Booster không chỉ tăng cường 
đặc tính chống ma sát của dầu mà còn giữ cho dầu của bạn 
hoạt động tối ưu trong một thời gian dài bảo vệ động cơ .

Cách sử dụng?
Thêm lượng chứa trong một chai vào dầu động cơ ấm, tốt 
nhất là ngay sau khi thay dầu. Để động cơ chạy trong vài 
phút để tối ưu hóa trộn phụ gia với dầu động cơ. Đảm bảo 
lượng dầu bên trong không vượt quá mức dầu tối đa trong 
động cơ của bạn.

Dùng cho tất cả các động cơ xăng, diesel và LPG có hoặc 
không có bộ sạc turbo. Có thể trộn với tất cả các loại dầu 
động cơ bán trên thị trường. Không làm tắc nghẽn bộ lọc và 
không gây hại cho bộ chuyển đổi xúc tác.

Thích hợp sử dụng cho các loại xe yêu cầu dầu động cơ 
SAPS thấp hoặc trung bình.

Liều lượng
Một chai 250ml xử lý từ 4 đến 6 lít dầu động cơ. Khuyến 
nghị sử dụng: sau mỗi lần thay nhớt.




