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OCHRANA MOTORU 
Motor Protect 

POPIS Plně syntetická vysokotlaká přísada proti opotřebení do motorového oleje. V mo-
toru vytvoří tvárnou a kluznou vrstvu, jejíž účinnost zůstává minimálně po 50.000 
km provozu vozidla. Z toho vyplývá podstatné snížení opotřebení motoru, delší 
životnost motorových součástí, snížení spotřeby paliva a redukce množství škod-
livin ve výfukových plynech. Dosažený lehkoběžný efekt udržuje optimální výkon 
motoru a umožňuje jeho klidnější běh. 

VLASTNOSTI - snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot 
 - nejvyšší tepelná stabilita 

- redukuje tření a opotřebení 
- dlouhodobý účinek 
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory 
- vysoká účinnost 
- zklidňuje chod motoru 

TECHNICKÁ DATA Báze : přísady, syntetické základové oleje 
Barva / vzhled : červená, hnědá 
Bod vzplanutí : +160  °C DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -30 °C DIN ISO 3016 

 Viskozita při +40 °C : 85,5 mm2/s 
 Hustota při +20 °C : 0,869 g/cm3  
 Forma : kapalina 
 Zápach : charakteristický 

OBLAST POUŽITÍ  Pro benzinové a dieselové motory. Nepoužívat v motocyklech se spojkou v olejové 
náplni. Bez problému lze použít ve vozidlech s ozubenými řemeny běžícími v oleji. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Přípravek se přidává každých 50.000 km při výměně oleje. Obsah dózy 500 ml 
stačí až na 5 litrů motorového oleje. Před nalitím nového oleje nutno snížit jeho 
množství o 500 ml. Z důvodů hospodárnosti přidávat přípravek buď při výměně 
oleje, nebo krátce po jeho výměně, vždy do nového oleje. Lze ho kombinovat se 
všemi minerálními i syntetickými motorovými oleji běžně dostupnými na trhu. 

POZNÁMKA Přísada není vhodná pro použití u motocyklových motorů s mokrou spojkou! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plechová dóza Obj. č. 1018 D-GB-NL-F-E-I 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 1867 GR-P-RO-RUS-UA-ARAB 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 2866 GB-DK-FIN-N-S 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 2778 GB-AUS 
 500 ml plechová dóza  Obj. č. 20872 JP 
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