ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Syntix είναι ένα εμπορικό όνομα με ισχυρή
παρουσία σε αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων.
Όλα τα λιπαντικά και όλα τα πρόσθετα της
Syntix αναπτύσσονται και παράγονται, με
στόχο την κατάκτηση της 1ης θέσης στο
παιχνίδι, ακόμα και υπό τις πιο απαιτητικές
συνθήκες.
Οι ειδικοί μας, παθιασμένοι με το αυτοκίνητο,
γνωρίζουν καλά ότι οι οδηγοί, είτε οδηγούν σε
αγωνιστικές πίστες είτε σε καθημερινούς
δρόμους, θα πρέπει να βασίζονται στον
κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων τους.
Για την παραγωγή των προϊόντων Syntix
χρησιμοποιούνται
υψηλής
ποιότητας
συστατικά και προηγμένη τεχνολογία, ώστε
όχι μόνο να πληρούν, αλλά και να ξεπερνούν
τις όποιες απαιτήσεις και προκλήσεις των
οδηγών.
Enjoy motorsport, Enjoy Syntix!
Απολαύστε Syntix,
απολαύστε μηχανοκίνητο αθλητισμό!
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Τα πρόσθετα καυσίμων αναπτύσσονται για τον καθαρισμό του συστήματος έγχυσης, του
καυσίμου και της εξάτμισης. Μπορούν, επίσης, να εξασφαλίσουν τη βελτιστοποίηση της
καύσης. Μ’ αυτό τον τρόπο, μειώνεται η φθορά και η κατανάλωση καυσίμου. Το κάθε ένα
βελτιωτικό Syntix για βενζινοκινητήρες παράγεται ειδικά για το κάθε ένα ξεχωριστό πεδίο
εφαρμογής του.
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PETROL DETOX PRO

Επαγγελματικό Πλήρες Καθαριστικό Συστήματος Καυσίμου

Το Petrol Detox Pro είναι ένα επαγγελματικό προϊόν νέας γενιάς με
ένα διπλό πεδίο δράσης στους βενζινοκινητήρες DI και IDI:
1: Καθαρίζει ενεργά το σύστημα έγχυσης βενζίνης, χρησιμοποιώντας
καθαριστικά υλικά, που παρέχουν απαράμιλλη αποτελεσματικότητα.
Kαθαρίζει και εξαλείφει κατάλοιπα σε ολόκληρο το σύστημα καυσίμου,
δηλ. μπεκ ψεκασμού injector, ρεζερβουάρ, αντλία ενίσχυσης, αντλία
έγχυσης και βαλβίδες εισαγωγής (κινητήρες IDI).
2: Οξειδώνει τα κατάλοιπα άνθρακα, χρησιμοποιώντας ειδικά
ενεργά, πολικά συστατικά πλούσια σε οξυγόνο, τα οποία
καθαρίζουν αποτελεσματικά τους θαλάμους καύσης, το σύστημα
εξάτμισης, τον υπερσυμπιεστή (turbo), το φίλτρο σωματιδίων και
τον καταλύτη.
Για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων (DI και IDI).
Η διαδικασία δεν απαιτεί καμία αποσυναρμολόγηση.
1000 ML A1638001

Πριν

Mετά
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PETROL MULTI TREAT

Επαγγελματικό Καθαριστικό Καυσίμου Πολλαπλής Δράσης

Καθαρίζει και λιπαίνει τα μπεκ ψεκασμού (injector) και το σύστημα
καυσίμου. Ενισχύει τον αριθμό Kετανίου. Προστατεύει το σύστημα
καυσίμων από τη διάβρωση. Προστατεύει το σύστημα εισαγωγής
και τη βαλβίδα ανακυκλοφορίας καυσαερίων (Exhaust Gas
Recirculation – EGR) από τις εγχύσεις.
ΟΦΕΛΗ: • Αυξημένη ισχύς • Εξοικονόμηση καυσίμου • Ομαλότερη
λειτουργία κινητήρα • Βελτιωμένη αξιοπιστία του κινητήρα •
Μείωση του καπνού και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2).
Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και με καταλύτη.
Προστίθεται στα καύσιμα πριν από το γέμισμα.

300 ML

A1447300

VALVE SHIELD

Επαγγελματικό Πρόσθετο Μολύβδου

Λιπαίνει και προστατεύει τις έδρες των βαλβίδων από τη φθορά.
Επομένως, προστατεύει από τη ζημιά του κινητήρα.
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες. Προσθέστε 25 ml
ανά 25 Litre καυσίμου πριν από το γέμισμα (1: 1000).

250 ML
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A1621250

OCTANE BOOST

Επαγγελματικό Ενισχυτικό Οκτανίων

3.0
Octane 90

Brake Power (kW)

2.5 επίπεδο
Το προηγμένο SYNTIX Octane Booster βελτιώνει το
Octane 95
Οκτανίων έως 5 μονάδες. Το αυξημένο επίπεδο Οκτανίων του
2.0
καυσίμου βελτιώνει την καύση και τη γενική απόδοση
των
βενζινοκινητήρων. Έτσι, προκύπτει μια πιο αποδοτική κατανάλωση
1.5
καυσίμου και αποτρέπονται οι μηχανικές βλάβες. Όλα αυτά
αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Κατάλληλο1.0για όλους
τους τύπους βενζινοκινητήρων με ή χωρίς υπερτροφοδότηση,
συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας γενιάς του
άμεσου
0.5
1100
1600
ψεκασμού, καθώς και για παλαιότερους κινητήρες.

300 ML

2600

3100

3600

3100

3600

Engine Speed (rpm)

A1430300
8.0

3.0

Octane 90

Octane 90

2.5

7.5

Octane 95

Octane 95

7.0
2.0

Ροπή (N.m)

Ισχύς Φρένων (kW)

2100

1.5
1.0

6.5
6.0
5.5
5.0

0.5
1100

1600

2100

2600

3100

1100

3600

1600

8.0
Octane 90

Καθαρισμός
Συστήματος
Καυσίμου

Καθαρισμός
Συστ. Έγχυσης
Καυσίμου

2100

2600

Ταχύτητα μηχανής (rpm)

Ταχύτητα μηχανής (rpm)
Καθαρισμός
βαλβίδας
EGR

Καθαρισμός
turbo

Kαθαρισμός
φίλτρου GPF

Λίπανση

Βελτίωση
καύσης

Ενίσχυση
κετανίων

7.5 PETROL

Octane 95

Torque (N.m)

DETOX PRO
7.0
6.5

PETROL
MULTI TREAT

OCTANE
6.0 BOOST
5.5

VALVE
SHIELD
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5.0
1100

1600

2100

2600

3100

3600

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Τα προηγμένα πρόσθετα για πετρελαιοκινητήρες της SYNTIX, όπως αυτά για τους
βενζινοκινητήρες, έχουν ειδικά αναπτυχθεί για να δρουν σε διάφορα πεδία. Μπορούν να
δράσουν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά στα διάφορα προβλήματα που
ανακύπτουν. Τα πρόσθετα για πετρελαιοκινητήρες της SYNTIX καθαρίζουν, λιπαίνουν και
προστατεύουν ολόκληρο το σύστημα καυσίμου.

8
8

DIESEL DETOX PRO

Επαγγελματικό Καθαριστικό Συστήματος Πετρελαίου

Πλήρες πολυλειτουργικό πρόσθετο ειδικά σχεδιασμένο για όλους
τους τύπους πετρελαιοκινητήρων, συμπεριλαμβανομένου των
νεώτερων γενιών με υψηλή πίεση injection για:
1.

Ισχυρό καθαρισμό του συστήματος έγχυσης καυσίμου
(fuel injection).

2.

Ενεργό και αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου (DPF), του καταλύτη
και του υπερσυμπιεστή (turbo).
1000 ML A1416001

πριν

μετα
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DIESEL MULTI TREAT

Επαγγελματικό Καθαριστικό Καυσίμου Πολλαπλής Δράσης (Cleans EGR)

Καθαρίζει και λιπαίνει τα μπεκ ψεκασμού (injectors) και το
σύστημα έγχυσης καυσίμου. Ενισχύει τον αριθμό του Κετανίου.
Προστατεύει το σύστημα έγχυσης καυσίμου από τη διάβρωση.
Προστατεύει το σύστημα εισαγωγής και τη βαλβίδα EGR από τα
υπολείμματα.
ΟΦΕΛΗ: • Αυξημένη ισχύς • Εξοικονόμηση καυσίμου •
Ομαλότερη λειτουργία μηχανής • Βελτιωμένη αξιοπιστία του
κινητήρα • Μείωση του καπνού και των εκπομπών CO2.
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες, εξοπλισμένους
ακόμα και με Φίλτρα Σωματιδίων Diesel (DPF) και με καταλύτη.
Συμβατό και με βιοντίζελ (Bio). Προσθήκη στα καύσιμα πριν από
το γέμισμα

Κατανάλωση Καυσίμου

Κατανάλωση

Ανεπεξέργαστο Καύσιμο
Καύσιμο με Diesel Multi Treat

Χρόνος/ Απόσταση
10
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300 ML

A1423300

DIESEL FLUSH

Επαγγελματικό Καθαριστικό Injection

Καθαρίζει τα μπεκ ψεκασμού (injectors), την αντλία έγχυσης και
τους θαλάμους καύσης. Εξασφαλίζει στους κινητήρες ομαλότερη
λειτουργία και βέλτιστη απόδοση & αξιοπιστία. Μειώνει τις
εκπομπές. Αβλαβές για τους καταλύτες και το DPF.
ΟΔΗΓΙΕΣ: Λειτουργήστε τον κινητήρα με Diesel Flush σε υψηλές
στροφές. Ή συμπληρώστε το Diesel Flush στο περίβλημα του
φίλτρου καυσίμου κατά την τοποθέτηση ενός νέου φίλτρου.
Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες αυτοκινήτων,
ημιφορτηγών και βαρέων οχημάτων τόσο για προληπτική χρήση
όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
500 ML

A1515500

DPF REGEN

Επαγγελματικό Αναγεννητικό Καθαριστικό DPF

Το DPF Regen είναι ένα επαγγελματικό προϊόν σχεδιασμένο για να
αναγεννά και να καθαρίζει το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων
πετρελαίου (DPF), τον καταλύτη, καθώς και τον συμπιεστή turbo.
ΣΥΣΤΑΣΗ: Οι ειδικοί της Syntix συνιστούν να καθαρίζετε το DPF
και το σύστημα έγχυσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για όλους τους τύπους κινητήρων πετρελαίου. Αυτή
η εφαρμογή δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση. Τοποθετήστε το
περιεχόμενο (300 ml) στη δεξαμενή και προσθέστε καύσιμο
ντίζελ μέχρι να περιέχει 30 λίτρα έως 50 λίτρα καυσίμου.
Οδηγήστε το όχημα σε υψηλές στροφές (> 3000 rpm),
προκειμένου να θερμανθεί το σύστημα εξάτμισης. ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βεβαιωθείτε ότι σέβεστε τα όρια ταχύτητας κατά την εφαρμογή.
300 ML

A1522300
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Καθαρισμός
Καθαρισμός
Καθαρισμός
Καθαρισμός
Συστήματος
Συστήματος
Βαλβίδας Καθαρισμός Φίλτρου
Turbo
Καυσίμου Έγχυσης Καυσίμου
EGR
DPF

Λίπανση

Βελτίωση
Καύσης

Ενίσχυση
Κετανίου

DIESEL
DETOX PRO
DIESEL
MULTI TREAT
DPF REGEN
DIESEL
FLUSH

WINTER-D

Επαγγελματικό Αντιψυκτικό Πετρελαίου

Βελτιώνει τις ιδιότητες ροής του καυσίμου diesel σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες.
Επιτρέπει την λειτουργία σε θερμοκρασίες ακόμα και κάτω από
<- 30 ° C. Αυξάνει την απόδοση και την λειτουργική αξιοπιστία.
Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες diesel, που είναι επίσης
εξοπλισμένοι με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων πετρελαίου
(DPF) για αξιόπιστη ψυχρή λειτουργία σε δύσκολες χειμερινές
συνθήκες.
Προσθέστε 25 ml ανά 25 λίτρα καυσίμου ντίζελ (1: 1000).
Προσθέστε το πριν το γέμισμα και πριν αρχίσει να καταψύχεται το
καύσιμο ντίζελ.
12

250 ML

A0303250
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κάθε αλλαγή των λαδιών στο αυτοκίνητο
γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο, καθώς τα λάδια αντέχουν πλέον για περισσότερα
χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά, ο υψηλός συντελεστής τριβής αυξάνει τα υπολείμματα λαδιού.
Γι’ αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό πριν και μετά από την αλλαγή λαδιού να
καθαρίζετε τον κινητήρα σας. Η προσθήκη βελτιωτικών λαδιού είναι ικανή να διασφαλίσει
αποτελεσματικά τη μείωση της φθοράς του κινητήρα και τη μείωση της περιβαλλοντικής
ρύπανσης.
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CERA MAX

Επαγγελματικό Κεραμικό Αντιτριβικό & Ενισχυτικό Λαδιού

Πρόσθετο λάδι κινητήρα τελευταίας γενιάς. Τα μικροκεραμικά
σωματίδια είναι πολύ ισχυρά στερεά λιπαντικά που μειώνουν τον
συντελεστή τριβής και αντέχουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Δημιουργεί μια ανθεκτική προστατευτική μεμβράνη που μειώνει
τη φθορά και την τριβή.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: • Αυξημένη ισχύς • Λιγότερη φθορά του
κινητήρα • Μείωση του θορύβου του κινητήρα • Χαμηλότερες
εκπομπές και CO2.
Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε SAPS (θειϊκή τέφρα, φώσφορο και
θείο) & ασφαλές φίλτρο σωματιδίων. Προστίθεται σε κάθε
αλλαγή λαδιού, κατάλληλο για χρήση με 2,5 έως 5 λίτρα λαδιού.
300 ML

ΧΩΡΙΣ CERA MAX

Η επαφή κινούμενων μεταλλικών
επιφανειών δημιουργεί τριβή & φθορά.

HFRR ΤΕΣΤ ΤΡΙΒΗΣ

Υψηλής συχνότητας
παλλινδρομικός δακτύλιος

A1478300

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΤΡΙΒΗΣ

ME CERA MAX

Η επαφή των μεταλλικών επιφανειών
εμποδίζεται: τα κεραμικά σωματίδια
χτίζουν ένα προστατευτικό φράγμα.
Συντελεστής Φραγμού
Με CeraMax, η τριβή βελτιώνεται σε
ευρείας κλίμακα θερμοκρασία.
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SEAL PRO

Επαγγελματικό Στεγανοποιητικό Διαρροών Λαδιού

Εξαφανίζει τις διαρροές λαδιού στον κινητήρα και στα κιβώτια
ταχυτήτων (Σασμάν). Περιέχει ενεργά συνθετικά συστατικά που
στεγανοποιούν. Δεν μεταβάλλει τις λιπαντικές ιδιότητες του
λαδιού.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαδιών, ημισυνθετικά και
πλήρως συνθετικά, όπως επίσης για κιβώτια ταχυτήτων και
υδραυλικά συστήματα.
Προσθέστε 1 κουτί (300 ml) σε 3-6 λίτρα λαδιού.
300 ML

A1324300

OIL SAVER

Επαγγελματικό Αντικαπνικό Λαδιού (Anti Smoke)

Πρόσθετο βελτιωτικό λάδι για κινητήρες με συμπτώματα
φθοράς:
• Μειώνει την κατανάλωση λαδιού • Εξαφανίζει τον καπνό
εξάτμισης •Αυξάνει τη συμπίεση • Βελτιώνει την πίεση λαδιού
• Μειώνει τον θόρυβο του κινητήρα • Φιλικό προς τον καταλύτη.
Προσθέστε το περιεχόμενο στον κινητήρα, ενώ ο κινητήρας είναι
ακόμα ζεστός. Συνιστάται για όλους τους κινητήρες βενζίνης και
πετρελαίου. Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαδιών. Τα 300ml
είναι κατάλληλα για 3 έως 5 λίτρα λαδιού. Χρησιμοποιήστε το σε
κάθε αλλαγή λαδιού.
300 ML
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A1331300

ENGINE FLUSH

Επαγγελματικό Καθαριστικό Κινητήρα

Καθαρίζει το σύστημα λίπανσης και απελευθερώνει τις υδραυλικές
βαλβίδες και τα ελατήρια από τυχόν κατάλοιπα βρωμιάς. Αφαιρεί
και προλαμβάνει τα υπολείμματα λαδιού από τα συστήματα
μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων και τα δακτυλίδια εμβόλων.
Απενεργοποιεί τα οξέα του στροφαλοθαλάμου.
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λαδιού
• Καλύτερη απόδοση κινητήρα
• Μειωμένη κατανάλωση λαδιού
• Μειωμένος θόρυβος κινητήρα.
Προσθέστε το περιεχόμενο (300ml) στο στροφαλοθάλαμο (3-6L).
Λειτουργήστε τον κινητήρα μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία
λειτουργίας (20 λεπτά). Στραγγίστε το παλιό λάδι, ενώ είναι ακόμα
ζεστό. Αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού. Γεμίστε με νέο λάδι.
300 ML

A1454300

GEAR MAX

Επαγγελματικό Πρόσθετο Σασμάν

Το GEAR MAX είναι ένα υψηλής πίεσης πρόσθετο λαδιού για το
κιβώτιο ταχυτήτων. Η προσθήκη του GEAR MAX μειώνει σημαντικά
την τριβή και τη φθορά και καθίστα αθόρυβη την λειτουργία του
κιβωτίου ταχυτήτων. Η αλλαγή των ταχυτήτων γίνεται ομαλότερη
και ευκολότερη, καθώς η λίπανση αυξάνεται, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται και η διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων.
Το GEAR MAX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χειροκίνητα και
αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και σε διαφορικά.
100 ML

A0280100
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
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RADIATOR REFIX

Επαγγελματικό Στεγανοποιητικό Ψυγείου

Σφραγίζει και αποτρέπει τις διαρροές του συστήματος ψύξης.
Προστατεύει τα συστήματα ψύξης ενάντια στη διάβρωση και την
οξείδωση. Αποτρέπει την συσσώρευση ασβεστίου. Λιπαίνει αντλίες
νερού και βαλβίδες. Καθαρίζει ολόκληρο το σύστημα ψύξης και
παράγει μεγαλύτερης απόδοσης ψύξη.
Ένα δοχείο των 400 ml είναι επαρκές για το σύστημα ψύξης ενός
μέσου αυτοκινήτου. Για διαφορετικούς κινητήρες, προσθέστε 400
ml ανά 10 λίτρα ψυκτικού. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι
καθαρό και άδειο. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση και ρίξτε το μέσα
στο σύστημα. Συμβατό με όλους τους τύπους των αντιψυκτικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε το σύστημα ψύξης, ενώ ο κινητήρας είναι
ζεστός.
400 ML

A0297400

RADIATOR FLUSH

Επαγγελματικό Καθαριστικό Ψυγείου

Υψηλής τεχνολογίας καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί για να
απομακρύνει τη συσσώρευση σκουριάς και ασβέστη και τα
κατάλοιπα ψυκτικού υγρού. Συνιστάται για όλα τα συστήματα
ψύξης για όλους τους κινητήρες.
Τοποθετήστε το ρυθμιστή του θερμαντήρα στη θέση HOT, ανοίξτε
και αποστραγγίστε το σύστημα. Όταν αδειάσει, κλείστε το σύστημα
και προσθέστε το Flush Radiator στο ψυγείο, επαναγεμίστε με νερό.
Ξεκινήστε τον κινητήρα και εκτελέστε σε αδράνεια για 20 λεπτά.
Αδειάστε, ξεπλύνετε ξανά το σύστημα και ξαναγεμίστε με νέο
ψυκτικό υγρό.
400 ml είναι κατάλληλα για 10 λίτρα ψυκτικού υγρού.
400 ML

A1461400
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
PETROL DETOX PRO

PETROL MULTI TREAT
OCTANE BOOST
VALVE SHIELD

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
DIESEL DETOX PRO

DIESEL MULTI TREAT
DPF REGEN

DIESEL FLUSH
WINTER D

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
CERA MAX
SEAL PRO

OIL SAVER

ENGINE FLUSH
GEAR MAX

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
RADIATOR REFIX

RADIATOR FLUSH

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1000 ml

A1638001

300 ml

A1430300

300 ml
250 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A1447300
A1621250
ΚΩΔΙΚΟΣ

1000 ml

A1416001

300 ml

A1522300

300 ml
500 ml
250 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A1423300
A1515500
A0303250
ΚΩΔΙΚΟΣ

300 ml

A1478300

300 ml

A1331300

300 ml
300 ml
100 ml
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
400 ml
400 ml

A1324300
A1454300
A0280100
ΚΩΔΙΚΟΣ
A0297400
A1461400
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Προηγμένες τεχνολογίες
για απόλυτη απόδοση
Για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων,
ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες, τα λιπαντικά Syntix ενσωματώνουν την πιο προηγμένη
τεχνολογία. Υψηλά ειδικευμένοι χημικοί και τεχνικοί είναι αφοσιωμένοι στο να βελτιώνουν και
να εξελίσσουν συνεχώς τα προϊόντα, με βάση τα τελευταία αποτελέσματα αναλύσεων και
δοκιμών, που πραγματοποιούνται όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά και στις αγωνιστικές πίστες
όλου του κόσμου.
Χάρη στη νανοτεχνολογία δημιούργηθηκε η μοριακή δομή των πρόσθετων-βελτιωτικών.
Η ιδιαίτερα μικρή δομή τους έχει ως αποτέλεσμα, να προσκολλώνται πολύ καλά στις
ακατέργαστες επιφάνειες και να είναι εξαιρετικά σταθερά. Για παράδειγμα, τέτοιες επιφάνειες
δεν είναι, όπως το χαρτί λείανσης, αλλά μικροσκοπικές γρατζουνιές που γεμίζουν από τα
νανοσωματίδια, εμποδίζοντας έτσι την επαφή μεταξύ των μεταλλικών μερών που κινούνται
κατά μήκος ο ένας στον άλλο. Εκτός από την παροχή βέλτιστης προστασίας, η νανοτεχνολογία
εξασφαλίζει, επίσης, εξαιρετικά χαρακτηριστικά ροής και αποτρέπει την απόκλιση της
θερμότητας.
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