100 ml
Motor kaplama maddesi
30.000 km • 10 Litre yağ hacmi
200 litreye kadar yakıt tasarrufu
Daha az yakıt sarfiyatı
Daha az yağ sarfiyatı
Daha iyi egzoz gazı değerleri
Daha fazla güç
Daha sessiz motor çalışması
Hararet düşüşü
Daha az aşınma
Acil durum yağlama

% 25
% 80
% 30
% 15
% 10
% 10
% 54
% 100

= ’e kadar

Kullanma kılavuzu
Mutlaka uyunuz !
● Tüm karbüratörlü ve dizel motorlar için (yeni araçlar
için öngörülmemiştir! Araçlar en az 25.000 km yol
yapmış olmalıdır).
● Şişeyi açmadan önce iyice çalkalayın (PTFE-parçacıkları
yağdan daha ağırdır).
● Doldurmadan önce motoru kısa bir süre çalıştırın
(elle dokunulabilecek sıcaklığa kadar).
● Şişenin tüm içeriğini motor yağı haznesi deliğinden
doldurun; 100 ml = 10 Litre yağ hacmi için.
● Araçla en az 25 km yol alın.
● Önemli: Kaplama etkisi kendini sonraki 1.000 km
zarfında tamamlamaktadır.
● HIT-FLON® doldurduktan sonra ancak en erken
1.000 km sonra yağ değiştirin.
● Sözü edilen kaplama, etkisini 30.000 km’ye kadar
sürdürmektedir ve yağ değişimi yapıldıktan sonra da
motorda kalmaya devam etmektedir.
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200 ml
Beyaz kapak

66.000 km • 25 – 40 Litre yağ hacmi
1000 litreye kadar dizel tasarrufu

Motor kaplama maddesi
Kullanma kılavuzu
Mutlaka uyunuz !

Siyah kapak

66.000 km • 10 – 25 Litre yağ hacmi
750 litreye kadar dizel tasarrufu
Daha az yakıt sarfiyatı
Daha az yağ sarfiyatı
Daha iyi egzoz gazı değerleri
Daha fazla güç
Daha sessiz motor çalışması
Hararet düşüşü
Daha az aşınma
Acil durum yağlama
= ’e kadar
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% 25
% 80
% 30
% 15
% 10
% 10
% 54
% 100

● Tüm dizel motorları için (yeni araçlar için öngörülmemiştir! Araçlar en az 100.000 km yol yapmış olmalıdır).
● Şişeyi açmadan önce iyice çalkalayın (PTFE-parçacıkları
yağdan daha ağırdır).
● Doldurmadan önce motoru kısa bir süre çalıştırın
(elle dokunulabilecek sıcaklığa kadar).
● Şişenin tüm içeriğini motor yağı haznesi deliğinden
doldurun.
● Araçla en az 60 km yol alın.
● Önemli: Kaplama etkisi kendini sonraki 2.000 km zarfında
tamamlamaktadır.
● HIT-FLON® doldurduktan sonra ancak en erken 2.000 km
sonra yağ değiştirin.
● Sözü edilen kaplama, etkisini 66.000 km’ye kadar
sürdürmektedir ve yağ değişimi yapıldıktan sonra da
motorda kalmaya devam etmektedir.

