MADE IN USA

®
O LJE P R O D U K T E R

The Most Powerful Oil in the World™
PROLONG® ENGINE TREATMENT REKOMENDERAD FÖR BENSIN- OCH DIESEL MOTORER
THE ULTIMATE IN PROTECTION & PERFORMANCE®
Det ﬁnns inga andra Engine Treatment på marknaden som är exakt som
Prolongs Engine Treatment (AFMT™)
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 en skyddande oljeﬁlm 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 motoroljan
ännu inte är fullt cirkulerande. 60% av allt slitage i en motor äger rum vid kallstart. Molekylerna i AFMT
tekniken dras till metallytorna som magnet mot stål och sitter kvar.

FÖRDELAR I BENSIN OCH DIESELMOTORER:
Minskar skadlig friktion och överdriven värme i både Bensin- och Dieseldrivna motorer.
Hjälper till att skydda motorn i händelse av olje eller kylmedelsförlust.
Hjälper till att återställa motorns effektivitet för att optimera bränsleekonomi.
Reducerar avgasrök - bromsar blow-by för att minska rök och utsläpp.
För både nya och äldre fordon med lång körsträcka.
Förlänger motorns livslängd.
Inga fasta partiklar såsom (Teﬂon), 'molys', zink, koppar, graﬁt eller plast molekyler.

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

Skydda två och fyrtaktsmotorer mot värme, friktion och slitage med Prolong® Engine Treatment

Motorcyklar, Snöskotrar, Fyrhjulingar, Gräsklippare, Ogrästrimmer m.m. Har en sak gemensamt - dessa används inte varje dag.
Det betyder att vid uppstart ﬁnns ingen olja för att smörja alla vitala delar i motorn, all olja ligger i sumpen. Dessa maskiner behöver
skydd från de två största hoten - Värme och Friktion. Prolong Engine Treatment (AFMT) är utformad för att leverera detta skydd för
alla två och fyrtaktsmotorer.
För bästa resultat blandas Prolong i oljan enligt följande: 5% i oljemängden på tvåtaktsmotorer och 10% i fyrtaktsmotorer.
Har maskinen våt koppling eller oljan delas med växellådan används 5% i oljemängden.

