
Κωδικός: 321 Περιεχόμενο: 300 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 24 

Product Information 
PI 155_1115 

Professional 155 
 

Αντιτριβικό Συστήματος Κινητήρα 

       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Μειώνει τις τριβές μέσω της χρήσης OMC2. 

Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα κυκλοφορίας λαδιού συμπεριλαμβανομένης και της κρίσιμης 

ζώνης των ελατηρίων του πιστονιού. 

Ελευθερώνει τα κολλημένα ελατήρια του πιστονιού. 

Προστατεύει από την διάβρωση. 

Ουδετεροποιεί τα επιθετικά οξέα καύσης. 

Προσφέρει εξαιρετική μείωση της φθοράς. 

Εξασφαλίζει βελτίωση της εισαγωγής. 

Προστατεύει από τις επικαθίσεις και τις συνέπειές τους. 

Βέλτιστη ασφάλεια λειτουργίας του κινητήρα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Τεχνικά: σύγχρονος συνδυασμός 

δραστικών ουσιών για όλους τους 

κινητήρες εσωτερικής καύσης, για τη 

μείωση των τριβών που προκαλούν τη 

φθορά του κινητήρα. 

Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία 

εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού 

πελάτη. 

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση, διατηρώντας την αξία του. 

Περιβάλλον και υγεία: συμμορφώνεται με 

την οδηγία REACH. 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σε όλα τα λάδια κινητήρα, ορυκτά ή τα 

συνθετικά, όλων των δεικτών ιξώδους κι 

όλων των διεθνών προδιαγραφών. 

Ουσία συνιστώμενη για όλους τους τύπους 

κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου, με ή 

χωρίς turbo, με ή χωρίς καταλύτη ή DPF / 

FAP. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 

Σε κάθε αλλαγή λαδιών. 

Σε οποιαδήποτε επισκευή κινητήρα. 

Σε διάγνωση λάσπης στο λάδι. 

Μετά από μηχανικό εσωτερικό καθαρισμό κινητήρα. 

Μετά από εσωτερικό καθαρισμό του κινητήρα με το TUNAP 957.  

 

Χρήση: 

Προστίθεται στο δοχείο λαδιού.  

Επαρκεί για 4 - 5 λίτρα λάδι. Ιδανική αναλογία: 10% του λαδιού κινητήρα.  

Η ποσότητα του φρέσκου λαδιού να μειώνεται ανάλογα. 

Τεχνολογία TUNAP OMC2 (Οργανική Ένωση Μετάλλων) 
Οι ουσίες της TUNAP για το σύστημα λαδιού γίνονται με βάση την τεχνολογία 

OMC2 που επιτρέπει να έχετε μία τέλεια εξομάλυνση των επιφανειών μέσω ενός 

θερμοπλαστικού μετασχηματισμού. Χάρη στην τεχνολογία OMC2 έχετε λιγότερες 

τριβές, μικρότερη φθορά, μικρότερη μηχανική και θερμική καταπόνηση. 

Φυσιολογική απόδοση Απόδοση με OMC2 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Τάση της φθοράς 

χωρίς OMC2 

Τάση της 
φθοράς 
με OMC2 

Επιδόσεις οδήγησης - Χρόνος 
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