ZUŠĽACHTOVAČ DO BENZÍNU A NAFTY
ÚČINOK:
Zušľachťovač vplýva na úpravu procesov spaľovania palív cez
vyvolanie javov katalického rozdeľovania uhľovodíkových
reťazcov a ich oxidácie(najmä v prípade použitia paliv horšej
kvality)

VÝHODY:

1. Regeneruje palivový systém počas prevádzky (bez
demontáže komponentov) - dvakrát predlžuje jeho
životnosť.
2. Znižuje trenie a redukuje opotrebenie častí
podliehajúcich treniu v palivovom systéme.
3. Znižuje spotrebu paliva o 2 - 4%.
4. Zvyšuje výkon motora o 1 až 3%.
5. Uľahčuje štart zimného motora, najmä pri nízkych
teplotách.
6. Znižuje emisie škodlivých látok, CO - až o 50%, CO 2 do 10%, NOx, HC vo výfukových plynoch.
7. Znižuje hluk a dym.
8. Čistí palivový systém.
9. Odstraňuje usadeniny zo spaľovacej komory.
10. Bráni tvorbe kalov a usadenín v spaľovacej komore
(taktiež na ventiloch a tryskách).
11. Pomáha uvoľňovať vstrekovače a piestne krúžky.
12. Zvyšuje spoľahlivosť a životnosť vozidla.
13. Znižuje účinky nižšej kvality pohonných hmôt.
14. Prispieva k dôkladnejšiemu (katalytickému) spaľovaniu
paliva.
15. Zabezpečuje správnu a rovnomernú prácu motora.
16. Chráni životné prostredie.
17. Nie je škodlivý pre prevádzku a životnosť katalyzátorov.
18. Vhodný pre všetky druhy benzínu a motorovej nafty.

BEZPEČNOSŤ:

Výrobca:
Vidar
Ul. Czerniakowska 58,
00-717 Varšava

Dovoz a distribúcia pre SR a ČR:
Euromont-SK, s.r.o.
Ul. Janka Matušku 252,
027 44 TVRDOŠÍN
Tel.: +421 (0) 907 327 422
e-mail: slovakia@ceramizer.com

www.ceramizer.com/sk

hotline +421(0)907 327 422
+421(0)910 576 433

1. Výrobok je bezpečný v súlade s normou UE
(91/155/EEC).
2. Uchovávať pri teplote do +40 °C.
3. Neupcháva palivové filtre.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí.
NÁVOD NA POUŢITIE:
Pri tankovaní, (bezprostredne pred začatím tankovania) obsah
dávkovača vyprázdniť do otvoru palivovej nádrže a naplniť nádrž
30 až 50 l paliva.

BALENIE OBSAHUJE:

Jedna dávka preparátu s hmotnosťou netto 3,1 g. ako aj tento
návod.

ODPORÚČANIA:

1. Používať každých 10 tis. km.
2. Obohacovač paliva sa odporúča používať spolu s
ceramizermi ® do motora, prevodovky, zadnej nápravy,
systém posilovača riadenia.
3. Dávkovače / striekačky, ktoré majú malý únik z piestu
sú považované za správne naplnené.

VÝZKUMY:

Účinnosť potvrdená v testoch.
Preparát patentovo chránený

ZÁRUKA:

Účinnosť obohacovača je zaručená do prejazdu 10 tis.km .Po
tomto čase sa odporúča, opätovné použitie obohacovača do
paliva.

ZLOŢENIE:

Zloţenie ako aj spôsob výroby obohacovača opierajúceho sa o
molekuly GP ostal chránený patentmi v Európe, Amerike, Austrálii
a Ázii. Obohacovač opierajúci sa o molekuly na základe GP bol
testovaný a schválený pre použitie Ústav pracovného lekárstva v
Lodži, a dermatologickej klinike v Gdansku.Vlastní osvedčenie
Inštitútu Letectva vo Varšave.

Ak sa chcete podeliť s ostatnými o svoje názory
o molekulárnom prípravku ceramizer zušľachťovač do
paliva-benzín, nafta, pošlite prosím svoje stanovisku na email adresu: slovakia@ceramizer.com alebo na poštovú
adresu: Euromont-Sk,s.r.o., ul.J.Matušku 252, 027 44
TVRDOŠÍN
nezabudnite uviesť značku a typ auta, obsah motora, počet
najazdených kilometrov

