1.helyezett:

Xenum VX300: mikrokerámiás szintetikus olajadalék ( 300ml )
Eredeti Belga termék!
A legújabb generációs adalékanyag amelynek tulajdonságai felülmúlják a jelenlegi adalékanyagok minőségi
szintjét.
Tulajdonságok:







Csökken a súrlódás és a hőmérséklet
A motor ereje 5%-al is nőhet
Növeli a nyomatékot
Megnövekszik a motor élettartama
Csökken a káros anyag kibocsátás
Csökken az üzemanyag és olajfogyasztás

Alkalmazások: autók, motorkerékpárok, hajók, ipari motorok . A VX300 ajánlott a régebbi járművekbe és a
modern motorokba (benzin és dízel) közvetlen befecskendezésű, turbós, katalizátoros (FAP, SAPS).
Használatát javasoljuk minden mechanikus sebességváltóba is.

Használati utasítás:az adalékanyagot minden olajcserekor ajánlott használni. Bármely motorolajjal
keverhető. Hatását 100.000 km-ig megörzi.

Adagolás: 7-10%-os arányban.300ml adalék 5L olajmennyiséghez ajánlott.

2. helyezett:

Xenum MOX-G: Grafitos motorolaj adalék ( 300ml )
Eredeti Belga termék!

Ez a Grafitos motorolaj adalék molibdén-diszulfidot (MoS2), grafitot, és észtert tartalmaz. Rendkívül ellenálló
filmréteget képez a motor belső falán. Megszűnik a fém- fém közötti kapcsolat és javítja a hidrodinamikus
kenést.

Tulajdonságai:








Csökken a súrlódás
Véd a hidegindítás káros következményeitől
Csökken az üzemanyag- fogyasztás (akár 3%)
Olajfogyasztás csökkenése kopottabb motorokban
Növeli a motor teljesítményét
A motor élettartama többszörösére nőhet, mivel csökken a motor túlterhelése
Antioxidáns hatással rendelkezik

Alkalmazások: Modern közvetlen befecskendezésű, turbós, katalizátoros benzin- és dízel üzemű
gépjárműveken kívül a régebbi járművek motorjaiba is alkalmazható. Bármely motorolajba keverve
alkalmazható!

Használati utasítás: 300ml adalékanyag 5 liter olajmennyiséghez ajánlott.

3.helyezett:

Xenum M-Flush: motorbelső tisztító folyadék. ( 300ml )
Eredeti Belga termék!
Tulajdonságok:







Tisztítja a kenőanyag rendszert és a hidraulikus szelepemelőket a dugattyú gyűrűket
Megelőzi az új olaj elszennyeződését
Megnöveli az olaj élettartamát
Megelőzi a kenőanyag lesavazódását
Csökkenti az olajfogyasztást
Csökkenti a motorzajt

Alkalmazások: Minden benzin-és dízelüzemű gépjárműbe ajánlott.

Használati utasítás: Öntse az adalékot a lecserélendő olajhoz(3-6l). Járassa a motort 10 percig,majd eressze le
a fáradtolajat! Tegye fel az új olaj szűrőt,s töltse fel az új olajjal a motort!
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