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Tratament ulei 710 Rislone

Cod piesă: 4471

TRATAMENT PENTRU ULEI DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
Tratamentul pentru ulei Rislone este o formulă cu o viscozitate ridicată
dezvoltată pentru motoarele mai vechi și cu kilometraje mai mari pentru
a crește grosimea peliculei de ulei, pentru a crea o pernă de ulei mai
groasă și pentru a mări presiunea uleiului la motoarele uzate.
Amortizează și protejează piesele motorului pentru a reduce frecarea
și uzura prin prevenirea contactului între piesele metalice mobile,
asigurând o durată de funcționare mai îndelungată a motorului mașinii.
O presiune mai mare a uleiului asigură o putere mărită cu o
funcționare mai silențioasă a motorului.
Formula îmbunătățită de înaltă performanță funcționează la fel de bine
la temperaturi ridicate și scăzute.
Este compatibil cu toate motoarele pe benzină și motorină care
utilizează ulei convențional, pentru kilometraj ridicat și sintetic.
Se poate utiliza pentru orice mașină, camion, furgonetă sau SUV cu 4, 6 și
8 cilindri.
TEST
Gravitate specifică la
15,6°C
Punct de aprindere
Viscozitate, cSt. la 40°C
Viscozitate, cSt. la 100°C
Index viscozitate
Punct de lichefiere °C

ASTM

PROPRIETĂȚI
TIPICE

D-4052

0,8550

D-92
D-445
D-445
D-445
D-97

210°C / 410°F
4173
415
271
-18

INSTRUCȚIUNI
Aduceți motorul la temperatura de funcționare normală.
Cu motorul oprit, adăugați întreg conținutul sticlei de
Tratamentul pentru ulei Rislone în carterul motorului.
(acolo unde adăugați ulei).
Utilizați două sticle pentru motoarele foarte uzate.
Tratamentul pentru ulei Rislone poate fi utilizat în orice
moment, la fiecare schimb de ulei sau între schimburile
de ulei.

Cod piesă:
Articol UPC:
Cutie UPC:
Greutate sticlă:
Dimensiuni sticlă:
Volum sticlă:
Pachet:
Dimensiune cutie:
Volum cutie:
Greutate cutie:
Palet:
Înălțime palet:

4471
0 78615 04471 9
1 00 78615 04471 6
443 ml (15 fl. oz.)
2,7 x 2,7 x 6,3
46
12 sticle per cutie
11,3 x 8,5 x 6,9
666
5,3 kg
TI 18 HI 9 Total 162
165 cm

DOZARE:
O sticlă tratează între 4 și 6 litri de ulei pentru motoarele normale cu 4, 6 și 8 cilindri. Pentru
motoarele mai mari, utilizați o sticlă pentru fiecare 5 litri. Pentru 4-Stroke ATV, motociclete și
motoare mici, inclusiv aplicațiile cu ambreiaj hidraulic, utilizați aproximativ 90 ml la un litru de ulei.
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