bảng thông tin kỹ thuật

ENGINE PERFORMANCE BOOSTER
GIVE IT A SHOT - MOTORCYCLE ADDITIVE

Sự miêu tả
Engine Performance Booster là phụ gia dầu hiệu suất thế hệ
mới được thiết kế đặc biệt cho xe máy và xe tay ga để giảm
ma sát và mài mòn. Nó bảo vệ tất cả các bộ phận động cơ dễ
bị mài mòn nhất. Quá trình lão hóa và đặc lại của dầu sẽ bị trì
hoãn và các đặc tính chống ma sát của nó được tăng cường
để dầu của bạn có thể tiếp tục hoạt động tối ưu trong một thời
gian dài.

Những lợi ích
• Giảm ma sát và mài mòn đáng kể
• Ngăn ngừa và làm chậm lão hóa dầu
• Phục hồi sức mạnh động cơ
• Bảo vệ động cơ lâu dài
• Cải thiện khả năng chịu tải của màng bôi trơn
• Giảm phát thải khí thải độc hại

Cách sử dụng ?
Dùng cho tất cả các động cơ xăng, diesel và LPG có hoặc
không có tăng áp turbo. Có thể trộn với tất cả các loại dầu
động cơ. Không gây hại cho bộ chuyển đổi xúc tác và không
làm tắc bộ lọc.

• Giảm tiếng ồn và rung động của động cơ

Liều lượng
Đổ dung tích của một chai 80ml vào dầu động cơ ấm. Nên làm
việc này ngay sau khi thay dầu. Để động cơ hoạt động trong
vài phút để phụ gia có thể trộn lẫn với dầu động cơ. Đảm bảo
rằng bạn không vượt quá mức dầu tối đa. Một chai có thể xử lý
2 lít dầu động cơ Khuyến cáo sử dụng phụ gia này với mỗi lần
thay dầu.
Không thích hợp cho xe máy có "ly hợp ướt"
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