Yağlar
Teknik Özellikler

Interflon Fin 25 Additive
Benzin, dizel ve gazlı (LPG, CNG) motorlar için motor yağı katkısı
Interflon MicPol® teknolojisini içeren motor yağı katkısı. Benzin, dizel ve gaz ile çalışan çoğu motorda kullanılan neredeyse her tür mineral ve sentetik motor yağlarını zenginleştirmek için geliştirilmiştir.
İlk çalışma sırasında motordaki sürtünmeyi azaltırken daha fazla motor gücü, daha az aşınma ve daha az motor gürültüsü oluşmasını
sağlar. Motorların daha hızlı çalışmasını sağlar, daha yumuşak çalışır, yağ ve yakıt tüketimini azaltır.

Uygulama alanları

Otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet, tarım ve inşaat ekipmanları, forkliftler, çim biçme makinleri, jeneratörler, pistonlu kompresörler
ve diğer birçok araç ve makinenin benzin, dizel ve gazlı motorlarında kullanılır.

Sağladığı avantajlar
1
1
1
1
1

Yağ tüketimini azaltır ve yakıt ekonomisini iyileştirir
Yağ ömrünü uzatır
Daha fazla güç ve daha akıcı çalışan motor sağlar
Aşınmayı azaltır
Soğuk motorların ilk çalışmasını kolaylaştırır

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce çalkalayın. Yağ kötü durumda ise uygulamadan önce yağ ve filtreleri değiştirin. Yağ değişiminden sonra %2-4 oranında ekleyin (motor kötü durumda ise %6 ekleyin). Ekledikten sonra motorun rölantide 15 dk çalışmasını sağlayın veya aracı 15 dk kullanın.

Özellik

Verim

Yöntem

Bileşim

Mineral yağlar karışımı, katkılar ve MicPol®

-

Renk

Beyaz

-

Koku

Petrol gibi

-

Yoğunluk 20°C

0.92 g/cm3

-

Kinematik viskozite 40°C

713 cSt

ASTM D445

En düşük uygulama sıcaklığı

-20°C

-

En yüksek uygulama sıcaklığı

150°C

-

Raf ömrü*

3 yıl

-

MicPol partikül ebatları

0.05-15 µm

-

Şu filtre ebatı için uygundur

>20 µm

-

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin
kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir.Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda’nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özeliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme
çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.
değişiklikler yapabilir.
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