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Kroon-Oil Oil Stabilizer

Descrição

Oil Stabilizer é um aditivo para óleo de motor avançado com um aditivo para o índice de viscosidade. Assegura uma vida útil dos 
motores muito superior ao tempo no qual normalmente seriam necessárias grandes reparações ou reparações gerais. A composição 
especial confere ao produto as seguintes propriedades:

Reduz o consumo de óleo em motores com sinais de desgaste
Reduz o desgaste do motor
Prolonga a vida útil do motor
Neutraliza os vapores ácidos do cárter
Aumenta a pressão do óleo para melhor proteção das peças móveis
Aumenta as pressões de compressão final
Reduz os ruídos das touches com elevadas temperaturas do óleo
Reduz os fumos de escape através da melhoria da vedação dos segmentos do pistão
Contém um aditivo para o índice de viscosidade

Aplicação

Instruções de utilização:
Oil Stabilizer é compatível com todos os tipos de óleo de motor e é adequado para aplicação em todos os motores que apresentem 
sinais iniciais de desgaste. Adicione uma dose de 250 ml por cada 4 litros de óleo de motor novo. 

Embalagens disponíveis

36111
250 ml tin

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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