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  AR2300 Nano Fluid System Cleaner 

	  
AR2300 är framställt av organiska estrar till ett avancerat tillsatsämne för att lösa upp kol, sot och slam i motorer, växellådor,  

automat växellådor, differentialer och styrservon samtidigt som den förnyar alla tätningar. 

 

AR2300 är gjord av tre estrar. Lanolin estern är det huvudsakliga rengöringsmedlet.  

Dess funktion är att impregnera ytan av sot och kolhaltiga avlagringar. 

 

Den andra är en alifatisk ester. Den ser till att förbättra filmbildningen av den existerande oljan och eliminerar faran av torra ytor i 
smörjsystemet under rengöringsprocessen. Denna komponent är mycket resistent mot oxidation och är ett komplement till den 
existerande oljan samtidigt som föroreningar avlägsnas och fastnar i oljefiltret.  

 

Den tredje estern är en biologiskt nedbrytbar Polyol ester, som ger extrem trycktålighet till den existerande oljan.  

 

AR2300 löser upp avlagringar säkert och effektivt genom att använda värmen, trycket och flödet som genereras i smörjsystemet. 

Eftersom avlagringar bildas långsamt över tiden så rengörs och avlägsnas dem långsamt och metodiskt av AR2300. 

 

AR2300 är idealiskt som en första rengöring innan du använder några andra oljetillsatser. 
 

Egenskaper/Fördelar 
 

 Löser upp all kol, sot, slam och korrosionsbildning 
 Ett säkrare alternativ till mer "aggressiva" lösningsmedel  
 Återställer vätskesystemets effektivitet 
 Skapar helt rena ytor för införandet av friktionmodifierings medel 
 Som ett dispergeringsmedel så upprätthåller den partiklar från att agglomerera 
 Tar bort högtemperaturs kolavlagringar på turbo lager  
 Minskar oljeförbrukning 
 Minskar utsläpp 
 Sänker arbetstemperaturen i vätskesystemet  
 Att tillsätta AR9100 eller AR9300 kommer att upprätthålla ett avlagringsfritt vätskesystem med absolut högsta effektivitet 
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Specifikationer 
 

Utseende    Brun vätska 

Lukt    Fet lukt 

Viskositet SUS 100F   200 

Specifik vikt          0.926 

 

Bruksanvisning 
 

Motor:     Ratio 1:30 (1 dl AR2300 till 3 liter olja) Låt verka ca 2-300 mil eller till nästa oljebyte. 

Manuell växellåda:   Ratio 1:30 (1 dl AR2300 till 3 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte. 

Automat växellåda:   Ratio 1:50 (1 dl AR2300 till 5 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte. 

Differentialer:    Ratio 1:16 (1 dl AR2300 till 1.6 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte. 

Servostyrning:    Ratio 1:16 (1 dl AR2300 till 1.6 liter olja) Låt verka 160 mil gör sedan oljebyte. 

 

OBS: Om du använder en syntetisk PAO (polyalphaolefin) låt verka ca 6-800 mil. 

 

Tillgängliga volymer 
 

250 ml flaska 

500 ml dunk 

1 liters dunk 

5 liters dunk 

20 liters dunk 

208 liters trumma 
 


