
High-End Technology 
για την καλύτερη δυνατή προστασία 
του κινητήρα σας από φθορά και τριβή

Engine Protect & Seal

Ελεγμένη Ποιότητα
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Τα ακόλουθα τεστ έχουν εφαρμοστεί και ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία:
  

HFRR τεστ (λίπανσης) DIN EN ISO 12156-1

Τεστ φθοράς 4 σφαιρών ASTMD 4172

Τεστ διάβρωσης ASTMD 6594
   
Φόρμουλα υψηλής τεχνολογίας που δεν περιέχει στέρεα 
σωματίδια σε αναστολή όπως Τεφλόν (PTFE), γραφίτη και 
MoS2.
   
To PRO-TEC „Nano Engine Protect & Seal“ έχει ελεγχθεί και 
πιστοποιηθεί απο το Κυβερνητικό Ινστιτούτο Ελέγχου 
Προτύπων (TUV) με την σφραγίδα „πιστοποιημένη 
αποτελεσματικότητα“.

MADE IN GERMANY

PRO-TEC HELLAS
15km Thessalonikis-Moudanion
570 01 Thermi, P.O. Box D1652

T: 2310 489 680
F: 2310 461 039
info@pro-techellas.gr
www.pro-techellas.gr

Περαιτέρω πληροφορίες?

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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Υψηλή Προστασία από την Φθορά Απλή εφαρμογή
PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal

Προσθέστε το „Nano Engine Protect & 
Seal“ στο σύστημα λίπανσης. Αρκετό για 
έως και 5 λίτρα λάδι. Χρησιμοποιείστε το 
σε συστήματα διεύθυνσης, κιβώτια 
ταχυτήτων και διαφορικά σε αναλογία 
1:10. Πριν την χρήση, συστήνεται ο 
καθαρισμός του συστήματος λίπανσης με 
PRO-TEC „Engine Flush“.

Το „Nano Engine Protect & Seal“ σχηματίζει ένα υψηλά 
αντιτριβικό στρώμα Nano, το οποίο αποτελείται από Νανομόρια 
με ισχυρές ιδιότητες έναντι της φθοράς και τριβής. 

  
Βελτιώνει την απόδοση λειτουργίας του κινητήρα. 
Είναι κατάλληλο για χρήση στο σύστημα λίπανσης, σύστημα 
διεύθυνσης, σύστημα κιβωτίου ταχυτήτων (αυτόματο και 
χειροκίνητο) όπως επίσης και διαφορικά και κιβώτια 
μετάδοσης.

   

· διατηρεί τα ο-ρινγκ και τις τσιμούχες μαλακά και εύκαμπτα
· υψηλή προστασία από την φθορά
· βελτιώνει τη ροή λαδιού κατά την ψυχρή εκκίνηση
· ομαλότερη και πιο αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
· βελτιωμένη απόδοση
· παρατεταμένη διάρκεια ζωής  των εξαρτημάτων
· ιδιότητες προστασίας στεγνώματος
· μειώνει την κατανάλωση λαδιού και καυσίμου

Πλεονεκτήματα

 
NANOTECHNOLOGY

πριν την χρήση του Nano Engine Protect & 
Seal: υψηλή τριβή και φθορά

κατά την χρήση του Nano Engine Protect & 
Seal: σχηματισμός υψηλά αντιτριβικού 
στρώματος Nano

95% λιγότερη φθορά και τριβή
3βαθμός  φθοράς και τριβής (μm ) στους 90 °C

Nano Engine Protect & Seal
μπάλα

δίσκος

3βαθμός φθοράς [[µm] ]


