
bảng thông tin kỹ thuật

Những lợi ích
• Cải thiện tính chất chống ma sát và chống mài mòn của dầu

• Làm sạch và loại bỏ cặn bùn và vecni bằng chất tẩy rửa và
chất phân tán mạnh mẽ

• Trung hòa axit có hại trong cacte
• Tăng độ nhớt của dầu động cơ, dẫn đến áp suất và độ nén của

dầu cao hơn
• Ngăn ngừa khói thải màu xanh lam và tiêu thụ quá nhiều dầu

• Phục hồi hoạt động hiệu quả của bộ lọc van thủy lực.
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Engine Protector

DensityTỉ trọng g/cm3g/cm3 0,927

Flash pointĐiểm chớp cháy >201°C

Kinematic viscosity @ 100°CĐộ nhớt động học @ 100°C 49.25 m²/s

ColourMàu Vàng nhạt

OdourMùi Đặc tính

ENGINE PROTECTOR
phụ gia dành cho xe máy

Sự miêu tả
Engine Protector tăng cường các đặc tính quan trọng nhất của 
dầu động cơ và giúp kéo dài tuổi thọ động cơ của xe máy và 
xe tay ga. 

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. Không gây hại cho bộ chuyển đổi xúc tác và không 
làm tắc bộ lọc. Engine Protector đặc biệt hiệu quả đối với 
các động cơ có quãng đường đi được cao hơn. 

Không thích hợp cho xe máy có "ly hợp ướt"

Liều lượng 
Đổ dung tích của một chai 80ml vào dầu động cơ ấm. Bảo 
đảm bạn không vượt quá mức dầu tối đa. Một chai có thể 
xử lý 2 lít dầu động cơ.

Đặc tính kỹ thuật




