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This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this 
document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing 
process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness 
and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions. 

Eurol Engine Oil Treat to dodatek do oleju silnikowego opracowany w 
celu zapewnienia grubszej i bardziej wytrzymałej warstwy oleju 
pomiędzy ruchomymi częściami silnika. Ma on na celu zmniejszenie 
powierzchni styku metalu z metalem w silniku za pomocą starannie 
wyselekcjonowanych syntetycznych olejów bazowych z 
zaawansowanymi technologicznie dodatkami. Eurol Engine Oil Treat 
zwiększa stabilność utleniającą oleju silnikowego, umożliwiając pracę 
silnika w wyższej temperaturze bez utleniania oleju silnikowego. Eurol 
Engine Oil Treat został opracowany, aby olej silnikowy działał lepiej, 
radykalnie zmniejszając tarcie, zwiększając moc wyjściową, zwiększając 
zużycie paliwa i zmniejszając emisję spalin. Produkt wykorzystuje olej 
jako mechanizm dostarczający, aby dostać się do wszystkich 
smarowanych części silnika. Butelka 250 ml Eurol Engine Oil Treat jest 
zalecana do stosowania w 4L do 6L oleju silnikowego. Dodaj dodatek do 
silnika gdy jest rozgrzany do temperatury roboczej pozwalając na jego 
pracę przez kilka minut.  Eurol Engine Oil Treat jest kompatybilny ze 
wszystkimi dostępnymi w handlu olejami do samochodów benzynowych 
i diesla. Najlepiej gdy zmieniasz olej, po prostu dodaj Eurol Engine Oil 
Treat i nowy filtr. Użytkownicy powinni zapoznać się z Kartą 
bezpieczeństwa substancji w produkcie Eurol Engine Oil Treat w celu 
uzyskania informacji na temat przechowywania i okresu trwałości.
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Barwa Żółta   
Masa właściwa w 20°C 0.872  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 129.6  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 16.9  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 142  ASTM D 2270 
Temperatura zapłonu 168  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -27  °C ASTM D 97 

Additives - Oil

Opis

Eurol Engine Oil Treat
Dodatek do oleju zmniejszający tarcie w silniku


