
ENGINE PROTECTOR
BẢO VỆ ĐỘNG CƠ XĂNG, DIESEL VÀ LPG 

bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Giảm đáng kể ma sát và mài mòn bằng cách hình thành

màng MoS2 bôi trơn chịu tải cao trên tất cả các bề mặt ma
sát và trượt bên trong động cơ

• Giảm tiêu thụ nhiên liệu, dầu và giảm lượng khí thải độc hại.

• Cải thiện độ nhớt của dầu và phục hồi sức mạnh động cơ
• Các hạt MoS2 cực nhỏ đảm bảo bôi trơn khi khởi động lạnh

và trong trường hợp khẩn cấp

• Các chất phụ gia được lựa chọn đảm bảo ma sát thấp hơn,
bảo vệ động cơ lâu dài hiệu quả và hiệu suất tối ưu

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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Engine Protector

Tỉ trọng g/cm3 0.891

Màu sắc Hơi đen

Sự miêu tả
Rymax Engine Protector chống lại ma sát giữa kim loại với kim 
loại bằng cách cung cấp một lớp đệm dày hơn giữa các bộ 
phận động cơ chuyển động trong tất cả ô tô, xe tải nhẹ và xe 
SUV. Chúng giúp chống lại sự phân hủy dầu động cơ, chống 
lại sự loãng dầu bằng cách tăng độ nhớt và tăng khả năng bảo 
vệ chống mài mòn cho dầu động cơ của bạn.

Cách sử dụng ? 
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 
có hại cho các bộ chuyển đổi xúc tác.

Thêm lượng chứa trong một chai vào dầu động cơ ấm, tốt nhất 
là ngay sau khi thay dầu. Đảm bảo lượng dầu không vượt quá 
mức dầu tối đa trong động cơ của bạn.

Liệu lượng
Một chai xử lý từ 4 đến 6 lít dầu động cơ.

Đặc tính kỹ thuật




