
Motor-bevonat
30.000 km  •  10 Liter olajtérfogat
Akár 200 liter üzemanyag megtakarítás

Kisebb üzemanyag-fogyasztás   25 %

Kisebb olajfogyasztás   80 %

Jobb kipufogógáz-értékek   30 %

Nagyobb teljesítmény   15 %

Halkabban járó motor   10 %

Hőmérséklet-csökkenés   10 %

Kisebb kopás  54 %

Kényszerfutási kenés  100 %

 = akár

Használati útmutató
Feltétlenül be kell tartani !

●  Minden Otto- és dízelmotorhoz (nem új, hanem 
legalább 25.000 km-t futott járművekhez!).

●  A palackot felnyitás előtt jól fel kell rázni 
(a PTFE-részecskék nehezebbek az olajnál).

●  A motort a betöltés előtt röviden meg kell járatni 
(kézmelegre).

●  A palack teljes tartalmát be kell tölteni a motorolaj 
betöltő nyíláson; 100 ml = 10 liter olajtérfogathoz.

●  Legalább 25 km-t menni kell vele.
●  Fontos: A bevonat a következő 1.000 km alatt 

tökéletesedik.
●  A HIT-FLON® betöltése után csak 1.000 km futás után 

kell olajat cserélni.
●  A bevonat akár 30.000 km-en keresztül is tart és 

olajcsere után is a motorban marad.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK

Made in Germany  •  www.hit-flon.com

100 ml

Fehér sapka

66.000 km  •  25 – 40 liter olajtérfogat
Akár 1000 liter dízel üzemanyag megtakarítás

Fekete sapka

66.000 km  •  10 – 25 liter olajtérfogat
Akár 750 liter dízel üzemanyag megtakarítás

Kisebb üzemanyag-fogyasztás   25 %

Kisebb olajfogyasztás   80 %

Jobb kipufogógáz-értékek   30 %

Nagyobb teljesítmény   15 %

Halkabban járó motor   10 %

Hőmérséklet-csökkenés   10 %

Kisebb kopás  54 %

Kényszerfutási kenés  100 %

 = akár

Használati útmutató
Feltétlenül be kell tartani !

●  Minden dízelmotorhoz (nem új, hanem legalább 

100.000 km-t futott járművekhez!).

●  A palackot felnyitás előtt jól fel kell rázni 

(a PTFE-részecskék nehezebbek az olajnál).

●  A motort a betöltés előtt röviden meg kell járatni 

(kézmelegre).

●  A palack teljes tartalmát be kell tölteni a motorolaj 

betöltő nyíláson.

●  Legalább 60 km-t menni kell vele.

●  Fontos: A bevonat a következő 2.000 km alatt 

tökéletesedik.

●  A HIT-FLON® betöltése után csak 2.000 km futás után kell 

olajat cserélni.

●  A bevonat akár 66.000 km-en keresztül is tart és olajcsere 

után is a motorban marad.

HUTH INDUSTRIE TECHNIK

Made in Germany  •  www.hit-flon.com

Motor-bevonat

200 ml


