
OLJEPRODUKTER REKMONDERAD FÖR BENSIN OCH DIESEL DRIVNA MOTORER

Prolong® Engine Treatment är formulerad med Prolongs s AFMT ™ avancerad teknik för att behandla metallytor i både 
bensin-och dieseldrivna motorer. När motorolja pumpas genom motorn, går Prolong® Engine Treatment molekylerna runt 
och interagerar sig med alla metallytor, och skapar kemisk bindning för att skapa ett skyddande lager som reducerar 
skadlig friktion och värme. Temperatursänkning är särskilt viktigt i dagens mindre och kompakta motorer som tenderar att 
gå varma Prolong® Engine Treatment är särskilt effektiv under extrema tryckförhållanden, i de delar av motorn där det 
finns tuff metall mot metall kontakt pressas motoroljan ut och bort. Prolong® Engine Treatment sitter kvar på metallytorna i 
motorn, vilket innebär att Prolong arbetar för att skydda din motor även när motor oljan ännu inte är fullt cirkulerande. 
Molekylerna i AFMT tekniken dras till metallytorna som magnet mot stål och sitter kvar.

Till skillnad från andra olje tillsatser på marknaden, innehåller inte Prolong® Engine Treatment några fasta partiklar såsom 
PTFE hartser (Teflon), 'molys', zink, koppar, grafit eller plast molekyler.
Det finns helt enkelt ingen annan produkt som fungerar lika bra som Prolong för att minska friktion och värme i alla typer 
av motorer. Prolong ökar livslängden på alla motorer.

Förväxla inte denna avancerade produkt med andra oljetillsatser.

Formulerad med AFMT™ (Anti-Friction Metal 
Treatment) avancerad teknik. 

Hjälper till att skydda motorn i händelse av olja eller 
kylvätske förlust. 

Hjälper till att återställa motorns effektivitet för att  
Optimera bränsleekonomi. 

För både nya och äldre, fordon med lång körsträcka. 

Reducerar avgasrök - bromsar blow-by för att  
minska rök och utsläpp 

Densitet @   60 ° F / 15,6 ° C 01:07 

Extrakt faktor   cSt @ 100 ° C 4,90 

Det totala bastalet  9,8 

Kopparkorrosion   D 130 1a 

Tändpunkt   PMCC FD-93 122 ° C 

Genomförande Styrka F D877 22,1 kV 

Flow Point    F D 97 -21 ° C 

EGENSKAPER

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER:
ENGINE TREATMENT

Maximal arbetstemperatur 170 C
o

PRODUKT FÖRPACKNINGAR:

Art, nummer Storlek Antal pr Låda

ENGINE TREATMENT

11000 612 oz (354 mL) 

11100 6  8 oz (236 mL) 

ATT ANVÄNDA PRODUKTEN:

FÖRDELAR I BENSIN OCH DIESELMOTORER:

Minskar skadlig friktion och överdriven värme i både 
Bensin och dieseldrivna motorer 

Distributör i Sverige: Hraun AB,  
Klangfärgsgatan 10A , 426 52  Västra Frölunda. Sweden
Telefon +46 (0)31 - 691 604  -  mobil +46(0) 730 608 801,  

E-post: prolong@hraun.se.  Hemsida - www.hraun.se

SÄKERHET - PRESTANDA - EKONOMI

Minskar Friktion med 18,9%,    Minskar Slitage med 78,8%Minskar Värme med 38,7%,

SKYDDA två och fyra takts motorer mot värme och friktion med 
PROLONG® Engine Treatment®

För Motorcyklar, 4Hjulingar, Snöskotrar m.m.

Använd 10%  Prolong® Engine Treatment i 
förhållande till oljemängden. Om Maskinen använder 
en våt-koppling och / eller oljan delas av både motor 

och växellåda, använder endast 5% av volymen.

Följ alltid tillverkarnas rekommendationer om oljebyte.


