XG-100K
SYNTHETISCHE MOTORCONDITIE HERSTELLER

OMSCHRIJVING
Motorolieadditief van de nieuwste generatie. Specifiek ontwikkeld voor oudere motoren
met tekenen van slijtage (olieverbruik, lage compressie...). Verlengt de levensduur
drastisch en corrigeert typische gebreken bij oudere motoren.

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•

Verbetert vermogen bij oudere motoren.
Herstelt de cilindercompressie en oliedruk.
Regenereert rubberen dichtingen en elimineert lekken.
Vermindert olieverbruik en uitlaatrook veroorzaakt door olieverbruik.
Verminderd motorgeluiden.
Beschermt tegen corrosie, oxidatie, roest en slijtage.
Niet schadelijk voor katalysatoren of roetfilters.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

X-G technologie is een synergie van twee krachtige componenten: Carbon
Grafiet en Complexe synthetische olie.
Verhoogt de viscositeit.
Reduceert wrijving en slijtage.
Voorkomt metaal-op-metaal contact onder hoge belasting.

TOEPASSING
Voor gebruik in alle benzine- en dieselmotoren met hoog kilometrage. Het meeste
efficiënt in oudere motoren (niet aanbevolen voor nieuwe motoren). Mengt zich met
alle minerale en synthetische oliën.
Opgelet: mechanische defecten zullen hiermee niet opgelost worden.

GEBRUIKSAANWIJZING
De inhoud (350 ml) is voldoende voor 3 tot 6 liter motorolie.
Advies:
Voor maximaal resultaat is aan te raden vooraf een interne motorreiniging uit te voeren om alle vuildeeltjes en
zuren te verwijderen met de Xenum M-Flush in de oude olie.
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KARAKTERISTIEKEN

Fysische toestand:
Kleur:
pH:
Smeltpunt:
Beginkookpunt en kooktraject:
Vlampunt:
Ontstekingstemperatuur:
Zelfontbrandingstemperatuur
vast: Niet bepaald.
gas: Niet bepaald.

vloeibaar
donkerbruin
Niet bruikbaar.
< 0 °C
> 200 °C
> 140 °C
Niet bepaald.

Ontledingstemperatuur:
Niet bepaald.
Oxiderende eigenschappen:
niet oxiderend.
Dampspanning:
Niet bepaald.
Dichtheid (bij 20 °C):
0,87 g/cm³
Wateroplosbaarheid (bij 20 °C): niet mengbaar
Verdelingscoëfficiënt:
Niet bepaald.
Viscositeit / kinematisch:
Niet bepaald.
Verdampingssnelheid (bij 20 °C): Niet bepaald.

Inhoud: 12 x 350ml
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