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Truck Series Oil Treatment
Descrição
Protecção para o motor com MoS2. Contém o sulfeto
de molibdénio (MoS2) que forma em todas as superfícies uma película lubrificante altamente resistente.
Garante uma elevada segurança de funcionamento
graças à protecção ideal contra o desgaste. Reduz a
fricção e o desgaste do motor garantindo assim um
funcionamento suave do motor. Reduz o consumo de
óleo e de combustível.

Nota
Não adequado para embraiagens em banho de óleo.

Características
- excelente protecção contra o desgaste
- aumenta a segurança operacional
- reduz o consumo de óleo e de combustível
- reduz o atrito
- excelentes capacidades de funcionamento de
emergência
- aumenta a suavidade de funcionamento

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos
Base

MoS2 -Suspension

Côr / aspecto

schwarz / black

Teor de sólidos

~3%

Densidade a 20°C

0,9 g/cm³
DIN 51757

Ponto de inflamação

201 °C
DIN ISO 2592

Ponto de fluidez

-20 °C
DIN ISO 3016

Odor

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Viscosidade a 40°C

95 mm²/s

Campos de utilização
Adequado para todos os óleos para motores comuns
em motores a gasóleo e gasolina.

Utilização
Apenas tem o efeito ideal quando adicionado durante
a mudança de óleo para motores. Pode adicionar-se
ao óleo para motores também entre os intervalos de
mudança de óleo. O conteúdo da lata é suficiente para até 7 l de óleo para motores. Para obter o efeito
ideal, são necessários pelo menos 3 l. O conteúdo da
lata é suficiente para até 7 l de óleo para motores.
Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos
3 l de óleo.
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