
OIL LEAK PREVENTER
Ngăn chặn và ngăn ngừa rò rỉ dầu thông qua phớt

bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Ngăn chặn và ngăn ngừa rò rỉ dầu qua các phốt
• Hạn chế nhu cầu sửa chữa động cơ tốn kém
• Làm cho vòng đệm phồng lên trở lại kích thước ban đầu

và lấy lại độ dẻo hoàn toàn mới.
• Kéo dài tuổi thọ của động cơ
• Giảm phát thải khí thải độc hại
• Cải thiện hiệu suất động cơ bằng cách tăng cường

độ nén 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
Rymax B.V.    +31 (0) 316 740 856    info@rymax-lubricants.com    www.rymax-lubricants.com

Oil Leak Preventer

Tỉ trọng g/cm3 0.891

Màu sắc Vàng/ Nâu

Sự miêu tả
Oil Leak Preventer là một sản phẩm đặc biệt được sử dụng 
khi xảy ra các sự cố thông thường như rò rỉ dầu hoặc khói 
thải. Nó được thiết kế đặc biệt để giúp trẻ hóa các vòng đệm 
và vòng đệm và cải thiện khả năng làm kín ở các thanh dẫn 
van, vòng piston và thành xi lanh. Điều này dẫn đến giảm 
hoặc ngừng thất thoát dầu và nhiễm bẩn dầu, đồng thời nén 
tốt hơn và do đó hiệu suất động cơ cao hơn.

Cách sử dụng ?
Phụ gia có thể được sử dụng trong tất cả các động cơ xăng, 
diesel và LPG, có hoặc không có bộ tăng áp. Trộn phụ gia 
này với dầu động cơ Rymax để có kết quả tối ưu.

Liều lượng
Thêm lượng chứa trong một chai Oil Leak Preventer vào dầu 
động cơ ấm, tốt nhất là ngay sau khi thay dầu. 1 chai 250 ml 
Oil Leak Preventer xử lý từ 3 đến 6 lít dầu động cơ.

Lưu ý: đảm bảo lượng dầu không vượt quá mức dầu tối đa 
trong động cơ của bạn.

Đặc tính kỹ thuật




