Prolong Engine Treatment är formulerad med Prolongs avancerade AFMT™-teknologi för att behandla metallytor i både bensin- och
dieselmotorer. När motorolja pumpas genom motorn interagerar Prolong Engine Treatment-molekyler med alla metallytor och binder
sig kemiskt för att skapa ett skyddande lager som minskar skadlig friktion och värme. Temperatursänkning är särskilt viktig i dagens
motorer som tenderar att gå varmare. Prolong Engine Treatment är särskilt eﬀektivt under extrema tryckförhållanden, just i de
områden av din motor där hård metall-mot-metall-kontakt pressar motoroljan ut och bort. Prolong Engine Treatment fäster på
metallytor i motorn, vilket innebär att Prolong arbetar för att skydda din motor även när motoroljan ännu inte cirkulerar fullt ut.
Till skillnad från andra motorbehandlingar på marknaden innehåller Prolong Engine Treatment inga fasta partiklar som PTFE-hartser,
"molys", zink, koppar eller graﬁt. Det ﬁnns helt enkelt ingen annan produkt som fungerar lika bra som Prolong för att minska friktion
och värme i ditt fordonsmotor.

Är kompatibel med alla Mineral eller Syntetiska Oljor.

Minskar friktion och värmeutveckling i både bensin-och diselmotorer.
Prolong skyddar motorn i händelse av olje-eller kylmedelförlust.
Prolongs antioxidanter bromsar oljans oxidering, och nerbrytning. Dessutom
hålls oljan renare genom att färre mikroskopiska slitpartiklar bildas.
Prolong stabiliserar viskositeten. Bidrar till att upprättahålla oljans viskositet
i varnt och kallt väder.
Dämpar motorljud. Med sin extra smörjfunktion minskar Prolong
motorens ljudnivå.
Minskar slitaget vid kallstart och körning med låg motortemperatur.

0,960 liter

3,9 liter

Hjälper till att återställa motorns effektivitet för att optimera
bränsleekonomin.
För både nya och äldre fordon med långa körsträcka.

Blanda 10% till den totala volymen olja för bensinmotorer och
dieselmotorer. För maximalt resultat i stora volymmotorer under tung
belastning, använd 15% till den totala volymen olja.

Enligt Laboratorietest på SINTEF (STF18F87013) framkom att med Prolong:
Minskar friktionen med: 18,9%, temperaturen minskar med 38,7% och slitaget minskar med 78,8%.
SINTEF är Skandinaviens största oberoende forskningsorganisation. SINTEF rapporten ﬁnns på vår hemsida.
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