
VLASTNOSTI

✓ Zesiluje vyčerpané přísady v motorovém oleji - Zlepšete motor

✓ Snižuje předčasné opotřebení pohyblivých částí - udržuje životnost oleje

✓ Působí proti tepelné degradaci - snižuje stárnutí motorových olejů

✓ Pomáhá uvolnit pístní kroužky - Zlepšuje kompresi a výkon

✓ Rozptýlí ložiska uhlíku a kalu - Zlepšuje cirkulaci maziva

KENT Oil Enhancer Plus je vyvinut pro motory se systémem Start / Stop a pro zlepšení motorového oleje

v vozidel bez systému Start / Stop. Motory se systémy Start / Stop způsobují vyšší namáhání
motorového oleje a součástí motoru.

Před naplněním motoru čistým olejem v servisním intervalu přidejte do klikové skříně motoru jednu

dávku KENT Oil Enhancer Plus o objemu 250 ml a poté naplňte mazací olej do určené úrovně.
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APLIKACE

OIL ENHANCER PLUS

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Oil Enhancer Plus KOE2 250 ml – lahvička 86640

Doplněk ke zvýšení účinnosti oleje u 
všech motorových olejů a také u 
spalovacích motorů se systémem 
start / stop.

INSTRUKCE

1. Přidejte plnou lahvičku KENT Oil Enhancer Plus přímo do olejové trubice.

2. Zajistěte, aby se hladina motorového oleje v motoru nepřeplněna.



Číslo výrobku: 86640

Název: Oil Enhancer Plus

Životnost: 18 měsíců
Bezpečnostní list: ano

Barva: Tmavě hnědá
Kód celního sazebníku: 2710 1981 90

Hustota: 0,92 g/ml

Konzistence: kapalina

Bod vzplanutí: >100°C

VOC: 0 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním 
listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

OIL ENHANCER


