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TRANSMISSION TREATMENT

FÖR MANUELL OCH AUTOMAT VÄXELLÅDOR

Prolong Transmission Treatment är formulerad med Prolong AFMT ™ (Anti-Friction Metall Treatment) avancerad teknik för att
behandla metallytor både i standard (manuell) och automatiska växellådor. När transmissionsoljan cirkulerar i växellådan söker
sig Prolongs Transmission Treatment molekylerna till alla metallytor och interagerar sig med dessa, då uppstår kemisk bindning
för att skapa ett skyddande skikt som reducerar potentiellt skadlig friktion och värme.
Prolong Transmission Treatment är särskilt effektiv under extrema tryckförhållanden, vilket ger betydande skydd mot en av de
mest kostsamma fordons reparationerna. Produkten främjar jämnare manuella växlingar och hjälper till att återställa mjukhet i
automatiska växellådor, särskilt i kritiska snabbaccelerationsförhållanden.

Kompatibel med alla vanliga
transmissionsoljor och växellådsoljor
Transmission Treatment Det ultimata i skydd och prestanda

Minskar friktion och värme
Förhindrar skumbildning
Mjukare, jämnare växling
Ökar livslängden på växellådan
Prolong Transmission Treatment kan tillsättas när som helst eller
vid oljebyte. I standard (manuella) växellådor bör 240ml vätska
avlägsnas före användningen av produkten. Sedan
rekommenderas att använda Transmission Treatment vid varje
oljebyte.

SAMTLIGA SMÖRJPRODUKTER FRÅN PROLONG BYGGER PÅ AFMT™ TEKNIKEN.
Inget företag i världen har vågat göra reklamkampanjer av samma typ som Prolong. Prolong har öppet visat sin överlägsenhet
över andra producenters produkter i hela världen. Prolong klarade av konkurrenternas anmälningar och FTC granskning, så alla
aktiviteter om påstådda fuskade reklamﬁlmer slutade. Prolong har bevisat sin överlägsenhet i studier i laboratorium jorden runt
som t.ex.: i Norge SINTEF, i England i MIRA, i Hong Kong hos Dunwell Group, USA, i labbet hos DIC OLSON, i Ryssland,
Gubkin ryska statliga universitet för olja och gas. M.m

Vad säger Tillsynsmyndigheterna om Prologs Påståenden?
Ofta får vi reklam om mirakeloljor och många påståenden om extrema egenskaper, i många länder är tillsynen inte den bästa så företag
kan göra extrema påståenden om sina produkter som inte är sanna. Men så är inte fallet i USA, där ﬁnns Federal Trade Commission
(FTC), vilket är helt enkelt ingen möjlighet att förhandla med. Du kan bara vetenskapligt bevisa att du är bäst. FTC har grundligt
undersökt prover och bevis som stödjer Prolongs påståenden, inte olikt en mycket detaljerad IRS revision. För att förebygga
missförstånd, har Prolong ingått ett avtal med FTC där Prolong förbinder sig att i alla påståenden om sina produkter förlita sig på "
tillräckliga vetenskapliga bevis " för att styrka alla påståenden som Prolong hävdar i sina utlåtanden om sina produkter. Avtalet slöts i
början av 1999. Prolong har aldrig blivet bötfällda och inga stämningar har lämnats in av FTC mot Prolong . Det ﬁnns inga falska
påståenden om produkterna och inga Prolongs anställda misstänks ha brutit mot några av FTC lagar eller regler. Dessutom framkom
bevis för att Prolong´s Smörjmedel hade mycket annorlunda egenskaper jämfört med konkurrenterna.

Förväxla inte denna avancerade produkt med oljetillsatser. Prolong är ett smörjmedel, inte en tillsats
Sedan 1989 har Prolong sålt produkter världen runt med sin enastående teknik AFMT, Prolong säljs inom alla områden som kräver
smörjning, som t.ex.: Industriella applikationer, för lätta och tunga fordon, inom motorsport, inom sjöfart, samt extrema maskiner.
Prolong har vuxit till att bli ledande i USA inom Smörjmedel. De 28 år som Prolong har funnits på marknaden, är en fantastisk
historia. Prolong erövrade Europa, Asien, Sydamerika, Afrika och Ryssland. Prolong utfäste en belöning på en miljon dollar till den
producent som kom med likvärdig eller bättre produkt en Prolongs AFMT. Ingen producent har hittills lyckats. Så belöningen ﬁnns
kvar för den som kan presentera bättre eller likvärdig produkt. Under årens lopp har det blivet många dunster och en del rättstvister
med andra varumärkesägare, men som alla har slutat till Prolongs fördel. Så på varje förpackning från Prolong står det No Equal In
The World (Ingen motsvarighet i världen) med all rätt. Namnet Prolong i översättning betyder Förlänga. Och det är just vad Prolong
gör, förlänger livslängden på maskiner och verktyg.

