
 

Motorolaj Adalék,  Tratament Super Ceramic 
1. Jellemzése és alkalmazása: 
A termék kerámia adalékanyag nano-részecskéket tartalmaz, melyek a szintetikus olajban 
homogénen diszpergáltak, a pornak a legalacsonyabb ismert surlódási tényezője van, mely ellenáll 
az oxidációnak és a korrozív környezetnek. Az adalékanyag kémiailag semleges és javítja a 
motorolaj jellemzőit. A termék kezeli a fémfelületeket és azoknak a kerámia nano-részecskék 
surlódásellenes jellemzőit kölcsönzi. A kerámia részecskék nanométer mérete miatt azok a 
molekuláris vonzódási erő folytán a fémfelületeteken rögzülnek, így egy termikusan stabil 
surlódásellenes réteget képeznerk, mely 1200 °C hőmérsékletig hatékony. 
 
A termék használatának előnyei: 
- csökkenti a belső súrlódást és kopást - biztosítja a működést kritikus feltételek között - segíti a hideg indítást 

- csökkenti a motor zaját - közvetve csökkenti az üzemanyag 

fogyasztást 

- csökkenti az olaj fogyasztást 

 
A terméket használat előtt jól fel kell rázni, majd a meleg motorba kell önteni! 
A termék elégséges egy 3,5 - 4 litres olajcsere pótlására. 
A kezelést minden 15.000 km után meg kell ismételni. 
Használható minden benzin, dízel, vagy gázmotorhoz, turbó vagy beszívásos motorhoz. 
A termék minden motorolajjal kompatibilis. 
Olyan motorok esetén ajánlott használni, amelyek már lefutottak 50.000 km-t. 

 Jellemzők  Érték U_m 
 Külalakja  Alacsony viszkozitású olajos folyadék  
 Szín  Sárgásfehér 
 Lobbanáspont >210°C 

 Sűrűség +20°C fokon 0,85-0,90 g/cm3 
 A termikus részecskék hőstabilitása 1200 °C 
 A nanométer méretű részecskék átlagos mérete <70 nm 

 Növeli a csapágyok, tengelybütykök hatékonyságát (berágódási teher)  70%-al * 
 Csökkenti a fémfelületek kopását. 20%-al * 

Az eredményeket az összehasonlító tesztek is visszaigazolják: 
A Bukaresti Műszaki Egyetem Gépelem és Súrlódástan Tanszékének Mechanikai és Súrlódástan Tudományos Központjának  
14/27.03.2013 sz. kutatási szerződése.  
A Ploiesti LICLA Független Tesztelési Laboratóriumának 286/14.09.2016. számú Vizsgálati Jelentése 
 

2. Csomagolás: 
Kerek, kupakos/műanyagzáras fémdobozokban, minimális mennyiség 150 ml. 
 
3. Eltarthatósági idő 
A szintetikus olaj miatt és a nanorészecskék vegyi semlegesége miatt:  
A termék eltarthatósági ideje 5 év. 
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