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    AR9100 Potassium Nanoborate Friction Modifier 

 

Archoil’in patentoitu Kalium Nanoboraatti voiteluteknologia vähentää huomattavasti toimintakitkaa ja suojaa välineistöä 
kulumiselta, pidentää käyttöikää ja vähentää energian kulutusta. 

 

Boori-voiteluteknologia kehitettiin Argonne National Laboratoriossa Yhdysvaltain energiahallinnolle.  

Kyseessä oli uraauurtava edistys voiteluteknologiassa. Boorin todistettiin suuresti parantavan voitelevuutta ja suojausta muodostaen  

melkein kitkattoman ja lujan pintakerroksen. 

 

Siitä lähtien kun vuonna 1990 Dr. Ali Erdemir havaitsi että boori oli se alkuaine jolla oli pienin kitkakerroin , tribologian 
asiantuntijat ovat tunnustaneet sen valtavan edistyksen minkä boori voiteluaineet ovat esittäneet.  

Ensimmäiset yritykset kaupallistaa boori voiteluaineita epäonnistuivat boori-happo partikkelien liian suureen koon takia. 

 

Archoil’in vallankumouksellinen uusi Kalium Nanoboori formula edustaa boori tribologian toista sukupolvea ja vielä yhtä suurta  

edistysaskelta voiteluteknologiassa ainutlaatuisella kyvyllä pienentää booria tehokkaammalle nanotasolle ja antaa mahdollisuuden  

käyttää sitä luonnollisena rasvahappo esterin kuljettajana.  

 

AR9100’n patentoitu esterin kuljettaja on muotoiltu erityisesti helpottaen suojaavien nanoboori partikkeleiden siirtymistä 
pintametalliin. 

 

AR9100’n pintakitkakerroin on testattu tulokseen 0,037. Se on huomattavasti voitelevampi kuin perinteiset voiteluöljyt ja kykenee  

sietämään moninkertaisen pintakuormituksen verrattuna muihin voiteluaineisiin. 

 

Ominaisuudet/Edut 

 
 Vähentää pintakitkaa jopa 60-80% 
 Vähentää energian tarvetta ja siten myös vähentää polttoaineen kulutusta 
 Vähentää pakokaasupäästöjä 
 Lisää vääntöä ja hevosvoimia 
 Vähentää kulumista jopa 90% 
 Minimoi öljyn hapetusta ja mahdollistaa pidemmän öljynvaihto aikavälin 
 Alentaa lämpötilaa jopa 40% 
 Puhdistaa pintoja kerääntyneistä likakerroksista (hiili ja noki) 
 Estää pintaruosteen 
 Äärimmäinen pintakestävyys – vastustaa jopa 1800kg pintakuormituksen 
 Myrkytön ja biologisesti hajoava (85% hajoava 28 päivässä) 
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Tekniset tiedot 
  

Väri       Ruskea neste 

Neste     Rasvahappo esteri 

Viskositeetti     150 SUS 38 asteessa (100 fahrenheitia) 

Määrätty paino    1,000 25 asteessa 

Nano variantti    Nanoboori 

D.O.T.     Sääntelemätön 

V.O.C.     Ei yhtään 

Biologisesti hajoava   Kyllä 
 

Yhteenveto tuloksista 

 

Falex Pin & Vee Test   ASTM D-3233 

(3,5% sekoitettuna 100% mineraaliöljyyn) 

Kuormitus    kg (3750 lbs) 

Vääntömomentti    47 nm 

Kitkakerroin    .037 COF 
        

Käyttöohjeet 
 

 Moottoriöljyyn: Sekoitussuhde 1:28.5 (1dl AR9100 2.85 litraan öljyä) Anna vaikuttaa seuraavaan öljynvaihtoon 

 Vaihteistoon ja tasauspyörästöön: Sekoitussuhde 1:10 (1dl AR9100 yhteen litraan öljyä) Anna vaikuttaa seuraavaan öljynvaihtoon 

Hydrauliöljyyn: Sekoitussuhde 1:10 (1dl AR9100 yhteen litraan öljyä)  Anna vaikuttaa seuraavaan öljynvaihtoon 
 
Toista jokaisessa öljynvaihdossa. 
 
Muuhun käyttöön pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan meihin yhteyttä.      
  

Saatavana pakkauksissa 
 

250 ml säiliö 

500 ml säiliö 

1 litraa säiliö 

5 litraa säiliö 

20 litraa säiliö 

208 litraa tynnyri 

 


