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AR2300 Nano Fluid System Cleaner 

 

AR2300 on muotoiltu orgaanisista estereistä ja kehitetty lisäaineeksi joka tehokkaasti liuottaa hiilen, noen ja liejun moottorista,  

vaihteistosta (myös automaattivaiht.), tasauspyörästöstä ja ohjaustehostimista samalla kun se elvyttää tiivisteitä. 

  

AR2300 on tehty kolmesta esteriryhmästä. Lanoliini esteri on pääasiallisesti puhdistusaine.  

 

Sen toiminta on kyllästää pintaa jossa on hiilipitoista likaa. 

  

Toinen estereistä on alifaattinen. Sen toiminta on parantaa kalvon muodostumisen laatua käytössä olevassa öljyssä ja eliminoida  

 

mahdolliset ’kuivat pinnat’ voitelujärjestelmässä puhdistusprosessin aikana. Tämä ainesosa on myös äärimmäisen vastustuskykyinen  

hapettumiselle ja on täydennys isäntäöljylle samalla kuin saasteet poistetaan ja jäävät öljysuodattimeen. 

  

Viimeinen esteri on biologisesti hajoava, polyoli esteri, joka antaa isäntäöljylle äärimmäisen korkean painekestävyyden.  

 

Hyödyntäen lämpöä, painetta ja virtausta joka muodostuu voitelujärjestelmässä, AR2300 poistaa turvallisesti ja tehokkaasti lian.  

 

Koska lika on muodostunut hitaasti ajan myötä; se myös puhdistetaan hitaasti ja suunnitelmallisesti. 

  

AR2300 on ihanteellinen puhdistusvaihe ennen öljylisän käyttöä. 

 

Ominaisuudet/Edut 

 
 Puhdistaa kaiken ruosteen, hiilen ja muun lian muodostamiset. 
 Turvallisempi vaihtoehto verrattuna muihin aggressiivisiin puhdistusaineisiin. 
 Palautta nestejärjestelmän tehokkuutta. 
 Luo puhtaan ja tahrattoman pinnan öljylisäaineen käyttöönottoa varten. 
 Dispersioaineena estää partikkeleiden kasaantumisia. 
 Poistaa korkean lämpötilan aikana muodostuneita hiilikertymisiä turbotiivisteistä. 
 Vähentää öljyn kulutusta. 
 Vähentää haitallisia päästöjä. 
 Alentaa öljyn lämpötilaa. 
 Lisätessä jatkossa AR9100 tai AR9300 nestejärjestelmä pysyy puhtaana ja tehokkuus on parhaimmillaan. 
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Käyttöohjeet 
  

Moottoriin: sekoitussuhde on 1:30 ( 1 osa AR2300 30 osaan voiteluöljyyn. Anna vaikuttaa ainakin 3000km tai seuraavaan 
öljynvaihtoon.) 

 

Manuaaliseen vaihteistoon: sekoitussuhde 1:30 . Anna vaikuttaa 1600km ja suorita öljynvaihto. 

 

Automaattiseen vaihteistoon: sekoitussuhde 1:50 . Anna vaikuttaa 1600km ja suorita öljynvaihto. 

 

Tasauspyörästöön: sekoitussuhde 1:16. Anna vaikuttaa 1600km ja suorita öljynvaihto. 

 

Ohjaustehostimeen: sekoitussuhde 1:16. Anna vaikuttaa 1600km ja suorita öljynvaihto. 

 

HUOMIO: Jos käytössä on synteettinen PAO anna vaikuttaa  6000-8000km. 
       

Saatavana pakkauksissa 
 

250 ml säiliö 

500 ml säiliö 

1 litraa säiliö 

5 litraa säiliö 

20 litraa säiliö 

208 litraa tynnyri 

 


