
Επάλειψη κινητήρα
30.000 χλμ  •  10 λίτρα όγκος λαδιού
Εξοικονόμηση έως 200 λίτρα καυσίμων

Μικρότερη κατανάλωση καυσίμων   25 %

Μικρότερη κατανάλωση λαδιού   80 %

Καλύτερες τιμές καυσαερίων   30 %

Μεγαλύτερη ισχύς   15 %

Πιο αθόρυβη λειτουργία κινητήρα   10 %

Μείωση θερμοκρασίας   10 %

Λιγότερη φθορά  54 %

Έκτακτη λίπανση  100 %

 = μέχρι

Προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης!

●  Για όλους του βενζινο- και πετρελαιοκινητήρες 
(όχι καινούργια αυτοκίνητα! τουλάχιστον 25.000 χλμ. 
στο κοντέρ).

●  Προτού ανοίξετε, ανακινήστε καλά τη φιάλη 
(τα σωματίδια PTFE είναι βαρύτερα από το λάδι).

●  Βάλτε τον κινητήρα να λειτουργήσει για λίγο πριν 
συμπληρώσετε (θερμοκρασία χεριού).

●  Συμπληρώστε όλο το περιεχόμενο της φιάλης στο 
άνοιγμα πλήρωσης του λαδιού του κινητήρα. 
100 ml = για 10 λίτρα όγκου λαδιού.

●  Κάνε μία διαδρομή τουλάχιστον 25 χιλιομέτρων.
●  Σημαντικό: Η επάλειψη ολοκληρώνεται κατά τη 

διάρκεια των επόμενων 1.000 χλμ.
●  Μετά την πλήρωση του HIT-FLON® κάντε αλλαγή 

λαδιών μόνο μετά από 1.000 χλμ.
●  Η επάλειψη κρατάει έως 30.000 χλμ και παραμένει και 

μετά την αλλαγή των λαδιών του κινητήρα.
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100 ml

Λευκό καπάκι

66.000 χλμ  •  25 – 40 λίτρα όγκου λαδιού
Εξοικονόμηση έως 1.000 λίτρα πετρέλαιο
Μαύρο καπάκι

66.000 χλμ • 10 – 25 λίτρα όγκου λαδιού
Εξοικονόμηση έως 750 λίτρα πετρέλαιο

Μικρότερη κατανάλωση καυσίμων   25 %

Μικρότερη κατανάλωση λαδιού   80 %

Καλύτερες τιμές καυσαερίων   30 %

Μεγαλύτερη ισχύς   15 %

Πιο αθόρυβη λειτουργία κινητήρα   10 %

Μείωση θερμοκρασίας   10 %

Λιγότερη φθορά  54 %

Έκτακτη λίπανση  100 %

 = μέχρι

Προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης!

●  Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες (όχι καινούργια 

αυτοκίνητα! τουλάχιστον 100.000 χλμ. στο κοντέρ).

●  Προτού ανοίξετε, ανακινήστε καλά τη φιάλη 

(τα σωματίδια PTFE είναι βαρύτερα από το λάδι).

●  Βάλτε τον κινητήρα να λειτουργήσει για λίγο πριν 

συμπληρώσετε (θερμοκρασία χεριού).

●  Συμπληρώστε όλο το περιεχόμενο της φιάλης στο 

άνοιγμα πλήρωσης του λαδιού του κινητήρα.

●  Κάνε μία διαδρομή τουλάχιστον 60 χιλιομέτρων.

●  Σημαντικό: Η επάλειψη ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια 

των επόμενων 2.000 χλμ.

●  Μετά την πλήρωση του HIT-FLON® κάντε αλλαγή λαδιών 

μόνο μετά από 2.000 χλμ.

●  Η επάλειψη κρατάει έως 66.000 χλμ και παραμένει και 

μετά την αλλαγή των λαδιών του κινητήρα.
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Επάλειψη κινητήρα

200 ml


