
OLIEFORSTÆRKER
Micron Moly er en høj viskos paraf-
fi nsk motorolie booster som indehol-
der to kra  igt frik  onsreducerende 
stoff er som PTFE og det meget tryk-
faste olieaddi  v Micron Moly®, en 
patenteret synte  seret type Molyb-
dendisulfi d.

BEHANDLER METALFLADER
Metaller og lejefl ader er ikke helt 
gla  e, de har asperiter (uregelmæs-
sigheder). Det synte  serede molyb-
dendisulfi d Micron Moly® coater 
metaloverfl ader med et meget stærkt 
og solidt smøremiddel så de bliver 
gla  e og besky  es mod slitage når 
oliefi lmen er minimal eller ikke eksis-
terende.

LAV FRIKTION
PTFE fungerer som et kugleleje
mellem to overfl ader hvilket giver 
meget lav frik  on. Kombina  onen 
med synte  sk molybdendisulfi d og 
PTFE er op  mal if. at eliminere slitage 
og minimerer metalkontakt på alle 
 dspunkter

HØJERE OLIETRYK
Micron Moly stabiliserer og øger
motoroliens viskositet, oliefi lmens 
styrke mellem metaloverfl ader og 
hæver olietrykket omkring 0,5 bar i 
en varm motor. 

OLIEFORBRUG
Micron Moly giver en høj reduk  on af 
eksisterende olieforbrug i alle typer 
motorer

FORDELE
• Indeholder synte  seret Moly og 

PTFE
• Kra  ig slitagebesky  else
• Giver en tæ  ere motor
• Øget olietryk
• Øget kompression (cylinder)
• Reduceret kompression (krumtap-

hus)
• Reducerer olieforbrug
• Lydløs  kkende lø  er
• Øger/stabiliserer oliens viskositet
• Blandbar med alle motorolier
• Lavere mængde sod i motorolien
• Påvirker ikke katalysator
• Påvirker ikke par  kelfi lter 

DOSERING
5 % af den samlede olievolumen 
ved ski   eller på et senere  ds-
punkt.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Kompa  bel med alle typer motoro-
lier og fremragende som montering-
solie ved renovering af motorer.

#410 Micron Moly er en motorolieforstærker, der øger og
stabiliserer oliens viskositet, bæreevne, densitet samt reducerer
frik  on, lyd og temperatur med mikrosmøringsteknologi af
PTFE og synte  seret molybdendisulfi d MoS2. 

Grøn
5% 
3000 Cst
Hvert olieski  
1L
410 A

MICRON MOLY
MOTOROLIEFORSTÆRKERMOTOROLIEFORSTÆRKER
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Farve :
Dosering :

Viskositet 40°C :
Interval :

Emballage :
Art.nr :

7575

aaf 

solie ved renoooveveveririr ngngg aaaaf ff motorer.
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