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Pro-Line Stop στη διαρροή λιπαντικού
Περιγραφή
Ανανεώνει τα λαστιχένια και πλαστικά στεγανοποιητικά
στον κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού
μέσω ελατηρίων εμβόλων και οδηγών βαλβίδων. Το
πρόσθετο δρα ενάντια στη μείωση του ιξώδους των λιπαντικών κινητήρα. Σταματάει τους λεκέδες λαδιού
στον δρόμο και στο γκαράζ που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Συμβατό με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

ιδιότητες
- αποτρέπει την έξοδο μπλε καπνού από την εξάτμιση
- κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες
- συντηρεί και ανανεώνει λαστιχένια και πλαστικά
στεγανοποιητικά
- εξαιρετική συμβατότητα με ελαστομερή
- εγγυάται χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- αποτρέπει λεκέδες λαδιού και ρύπανση του
περιβάλλοντος
- μειώνει τους θορύβους του κινητήρα
- αποκαθιστά διαρροές από συρρικνωμένα ή πορώδη
στεγανοποιητικά

τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη

gelb, klar / yellow, clear

εμφάνιση / σύσταση

viskose Flüssigkeit /
viscous liquid

πυκνότητα στους 20°C

0,896 g/cm³
DIN 51757

ιξώδες στους 20°C

1299 mPas
DIN 51398

σημείο ανάφλεξης

76 °C
DIN ISO 2592

σημείο ροής

-5 °C
DIN ISO 3016

σχήμα

pastös, flüssig / pastelike,
liquid

οσμή

charakteristisch /
characteristic

νυθεί μια απόσταση περ. 600 - 800 km. Για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, προτείνουμε την
εκ νέου χρήση του πρόσθετου μετά από κάθε αλλαγή
λαδιών.
Υπόδειξη: Ακατάλληλο για χρήση σε δίκυκλα, με υγρό
συμπλέκτη!

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 l δοχείο μεταλλικό

5182
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.

Εφαρμογή
Το περιεχόμενο του δοχείου του 1 l επαρκεί για έως και
15 l λιπαντικού κινητήρα. Η προσθήκη μπορεί να γίνει
ανά πάσα στιγμή. Μετά την προσθήκη, φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας ή κινηθείτε. Η στεγανοποιητική δράση πρέπει να αναμένεται μόνο αφού διαLIQUIMOLY GmbH
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