
nový rozmer mazania 

Mikromolekulárna prísada na do motorových olejov lodných piestových motorov 

Receptúra 4101 

Použitie 
 Všetky typy lodných piestových motorov. 
 
Zloženie a účinky 

Vyrobené na báze ropných destilátov bez 
podielu cudzorodých prímesí na báze MoS2, PTFE alebo 
kovov. Neobsahujú chlór ani síru. Jediné unikátne 
výrobky chránené obchodným tajomstvom od roku 
1975, fungujúce na princípe permanentnej difúzie do 
povrchu kovov, testované skoro 30 rokov poprednými 
motorovými skúšobňami, ktoré potvrdili v rámci 
dlhodobých testov, výrobcom deklarované vlastnosti. 

Jedinečné vlastnosti tejto receptúry zaisťujú 
chemickú väzbu mikrodifúzneho filmu so všetkými 
mazanými kovovými plochami vo vnútri motora.
Poskytuje tak trvalú ochranu difúznym mazivom, 
reaguje iba s kovom aktivovaným difúznym mazivom. 
 
Výhody: 
- zníženie trenia a opotrebovania 
- zníženie teploty olejovej náplne 
- zníženie trecích strát vo vnútri motora 
- zníženie spotreby paliva a oleja 
- zvýšenie výkonu a akcelerácie 
- zvýšenie celkového výkonu a kompresie 
- zlepšenie životnosti motora 
- zlepšenie studených štartov 
- znižuje prehrievanie pri voľnobehu 
- znižuje koróziu 
- chráni pred únikom oleja a rozkladom aditív, strižnými 
silami v oleji, kyselinami a suchými štartmi 
 
 Návod na použitie: 
 Zmiešať s novým olejom v pomere 1:5 a naliať 
do motora s objemom do 7 100 cm3. Naštartovať motora 
a nechať ho bežať cca 2 minúty pre dokonalé 
premiešanie s olejom. Ďalšie výmeny oleja vykonávať v 
súlade s pokynmi výrobcu. 
 

Pre dosiahnutie optimálneho výkonu doporučujeme 
ošetrenie opakovať každých 300 motorových hodín. Pre 
motory v trvalej prevádzke a pri ťazkých podmienkach 
aplikovať 1x v roku pre dosiahnutie optimálnej ochrany 
motora. Zloženie aditív v tomto prípravku je zlúčiteľné s 
olejmi splňujúcimi nižšie uvedené normy: API SF-SG-
SH/CD-CD2-CE, Caterpillar TO2, Cummins, NTC-
400,Allison C3, Mack EOK 2, MIL L 46152C&D, 
MIL L2104, E&D          a príslušné európske normy. 
Pozor! Prípravok aplikovať až po 25 motorových
hodinách nového alebo renovovaného motora. 
Použitie prípravku nevedie ku strate záruk daných 
výrobcom motora! 
 
Základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
Vzhľad    tmavá tekutina 
Špecifická váha pri (°C)  0,88 pri 15,6 
Hustota    7,4 lb/gal (0,887 kg/l)
Rozpustnosť vo vode  nerozpustný 
Bod varu (°C)   315,5°C 
 
Balenie 
plastové fľaše   946 ml 
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