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CERAMIC ENGINE PROTECTOR 

 
 
Το κεραμικό προστατευτικό κινητήρων ARDINA είναι ένα μοναδικό, νέας γενιάς κεραμικό 
πρόσθετο λαδιών κινητήρα πολλαπλών χρήσεων με εξαιρετική απόδοση, ακόμη και στις πιο 
ακραίες συνθήκες. Ο υψηλός βαθμός προσκόλλησής του με τα μέταλλα εξασφαλίζει τη 
δημιουργία ενός συμπαγούς και απαράμιλλου λιπαντικού στρώματος στα πιο κρίσιμα και 
ευαίσθητα στη φθορά εξαρτήματα του κινητήρα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλής απόδοσης λίπανση που διασφαλίζει τη γρήγορη μεταφορά θερμότητας και εμποδίζει 
την επαφή μετάλλου με μέταλλο. 
 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ    
 

 Μειώνει σημαντικά την τριβή και τη φθορά 
 Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού 
 Αποκαθιστά την ισχύ του κινητήρα 
 Παρέχει μακροχρόνια προστασία του κινητήρα σας 
 Βελτιώνει την ικανότητα φορτίου του λιπαντικού στρώματος 
 Μειώνει τις εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων 
 Βελτιώνει το ιξώδες του λαδιού 
 Παρέχει λίπανση σε έκτακτες περιπτώσεις 
 Μειώνει τα επίπεδα θορύβου του κινητήρα 
 Μειώνει τη θερμοκρασία λαδιού 
 Βελτιώνει τις επιδόσεις ψυχρής εκκίνησης 
 Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα 

 
 
ΧΡΗΣΗ    
 
Για όλους τους βενζινοκινητήρες, κινητήρες ντίζελ και LPG με ή χωρίς υπερτροφοδότη. 
Μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα λάδια κινητήρων που διατίθενται στο εμπόριο. Δεν φράζει τα 
φίλτρα και δεν είναι επιβλαβές για τους καταλυτικούς μετατροπείς. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ    
 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Προσθέστε το περιεχόμενο ενός μπουκαλιού στο ζεστό 
λάδι κινητήρα, κατά προτίμηση αμέσως μετά την αλλαγή λαδιών. Οδηγήστε περίπου 15 
λεπτά προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Βεβαιωθείτε ότι το 
περιεχόμενο του λαδιού δεν υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη λαδιού στον κινητήρα σας. 
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ    
 
Ένα μπουκάλι επαρκεί για την επεξεργασία 4 έως 6 λίτρων λαδιού κινητήρα. Χάρη στην 
εξαιρετική του προσκόλληση με τα μέταλλα, αυτό το προηγμένο προϊόν διατηρεί τις 
τριβολογικές του ιδιότητες και την αποτελεσματικότητά του ακόμη και μετά την αλλαγή 
λαδιών. Συνιστώμενη χρήση: κάθε 50.000 km. 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
 ΤΕΦΛΟΝ (PTFE) ΚΕΡΑΜΙΚΟ* 
Συντελεστής τριβής 0,04 - 0,20 μk 0,02 -0,15 μk
Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας 

0,20 - 0,25 W/m-K 45 -65 W/m-K 

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας 260 °C 800 °C 
Θερμοκρασία αποσύνθεσης 275-350 °C >1.100 °C 
Προϊόντα αποσύνθεσης HF, CF, φθοριοποιημένες 

ολεφίνες 
Δ/Ι 

Δύναμη προσκόλλησης (σε 
μέταλλα) 

Όχι Ναι 

*Κεραμικό το οποίο χρησιμοποιείται στο ARDINA Ceramic Engine Protector 
 
 
Αρ. συσκευασίας 68130 Περιεχόμενο: 450 ml Συσκευασία: 12x450 ml 

 
Πυκνότητα g/cm3 Σημείο ανάφλεξης Ιξώδες στους 40°C Σημείο ροής Χρώμα 

- - - - Κρεμ 
 
 
 
 
 


