100 ml
Premaz notranjosti motorja
za 30.000 km • za 10 litrov prostornine olja
Prihranek Ø 200 litrov goriva
Manjša poraba goriva
25 %
80 %
Manjša potrošnja olja
Boljše vrednosti izpušnih plinov 30 %
15 %
Večja moč
10 %
Tišji tek motorja
10 %
Znižanje temperature
54 %
Manjša obraba
Zasilno mazan je, če izteče olje 100 %
= do (teoretično)

Navodilo za uporabo
Brezpogojno upoštevajte !
● Za vse bencinske in dizelske motorje (ni primerno za
povsem nova vozila ! Prevoženo mora biti najmanj
25.000 km.).
● Pred odprtjem stekleničko dobro pretresite
(Politetrafluoretilenski (PTFE) delci so težji od olja.).
● Pred polnjenjem naj motor nekaj časa teče (da
postane mlačen).
● Previdno vlijte celotno vsebino stekleničke v odprtino
za nalivanje motornega olja; 100 ml = za 10 litrov
prostornine olja.
● Prevozite najmanj 25 km.
● Pomembno: premazovanje se izvaja v naslednjih
1.000 km vožnje.
● Po nalitju HIT-FLON® lahko olje zamenjate šele po
prevoženih 1.000 km.
● Premaz vzdrži do 30.000 km in ostane v motorju tudi
po menjavi olja.
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200 ml
Črni zamašek

za 66.000 km
za 10 – 25 litrov prostornine olja
Prihranek Ø 750 litrov dizelskega
goriva
Manjša poraba goriva
Manjša potrošnja olja
Boljše vrednosti izpušnih plinov
Večja moč
Tišji tek motorja
Znižanje temperature
Manjša obraba
Zasilno mazan je, če izteče olje
= do (teoretično)
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25 %
80 %
30 %
15 %
10 %
10 %
54 %
100 %

Premaz notranjosti motorja
Navodilo za uporabo
Brezpogojno upoštevajte !
● Za vse dizelske motorje (Ni primerno za nova vozila!
Prevoženo mora biti najmanj 100.000 km.).
● Pred odprtjem stekleničko dobro pretresite
(Politetrafluoretilenski (PTFE) delci so težji od olja.).
● Pred polnjenjem naj motor nekaj časa teče (da postane
mlačen).
● Previdno vlijte celotno vsebino stekleničke v odprtino za
nalivanje motornega olja.
● Prevozite najmanj 60 km.
● Pomembno: premazovanje se izvaja v naslednjih
2.000 km vožnje.
● Po nalitju HIT-FLON® lahko olje zamenjate šele po
prevoženih 2.000 km.
● Premaz vzdrži do 66.000 km in ostane v motorju tudi po
menjavi olja.

