
Oil Booster
Προστασία Κινητήρα Υψηλών Επιδόσεων

H H Παγκοσµίου φήµης Παγκοσµίου φήµης Williams Williams teamteam µε τα 16 Παγκόσµια Πρωταθλήµατα στην µε τα 16 Παγκόσµια Πρωταθλήµατα στην 
κατοχή της και τη µοναδική τεχνογνωσία στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης, κατοχή της και τη µοναδική τεχνογνωσία στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης, 
φέρνει την επανάσταση στον χώρο του αυτοκινήτου µε ένα ακόµη καινοτόµο φέρνει την επανάσταση στον χώρο του αυτοκινήτου µε ένα ακόµη καινοτόµο 

Συνθετικό Λιπαντικό προϊόν (Συνθετικό Λιπαντικό προϊόν (Oil Additive),Oil Additive), τέταρτης γενιάςτέταρτης γενιάς,, που που 
επαναπροσδιορίζει την βιοµηχανία στο χώρο της προστασίας των µηχανικών επαναπροσδιορίζει την βιοµηχανία στο χώρο της προστασίας των µηχανικών 

µερών του αυτοκινήτου.µερών του αυτοκινήτου.

�Το Oil Booster είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ειδικότερα 
συνίσταται για οχήµατα υψηλών & υπέρ υψηλών επιδόσεων, οχήµατα υγραεριοκίνησης και 
κιβώτια ταχυτήτων. 

�Έτσι το Oil Booster βελτιώνει την λειτουργία του οχήµατος µε τους ακόλουθους τρόπους:
• Βελτιώνει το ιξώδες του λιπαντικού σε συνθήκες λειτουργίας υψηλών θερµοκρασιών
• Μειώνει την τριβή, θόρυβο και θερµοκρασία του κινητήρα
• ∆ιαλύει τα κατάλοιπα άνθρακα και υπολείµµατα που υπάρχουν και δηµιουργούνται στον κινητήρα
• Βελτιώνει την κυκλοφορία του λιπαντικού και µειώνει τις φθορές του κινητήρα
• Απελευθερώνει την κίνηση των εµβόλων και των δαχτυλιδιών
• Βελτιώνει την συµπίεση
• Αυξάνει την ιπποδύναµη
• Συντηρεί τις φλάντζες και τα στεγανοποιητικά υλικά• Συντηρεί τις φλάντζες και τα στεγανοποιητικά υλικά
• Μειώνει τις διαρροές και την κατανάλωση λαδιού
• Εµποδίζει την δηµιουργία υποπροϊόντων από την καύση οξέων
• Προστατεύει τον κινητήρα από τα οξέα των λιπαντικών
• Εµποδίζει την µόλυνση του κινητήρα από νερό
• Μειώνει το κόστος συντήρησης / επισκευής

√ √ ΤοΤο Oil Booster συνεργάζεται µε όλα τα 
λιπαντικά ορυκτά ή συνθετικά

√ √ ΤοΤο Oil Booster δεν περιέχει: Teflon, Ρ.Τ.F.Ε., 
γραφίτη, Θειική τέφρα, µόλυβδο ή ενώσεις του.

Το Το Oil Booster δεν είναι τοξικό.
∆ιαδικασία παραγγελίας:
Κάνετε κατάθεση το αντίστοιχο ποσό (π.χ. 1τµχ. 20€
στην Alpha bank GR48 0140 3850 3850 0232 0000 260).
Στείλτε µας τα στοιχεία σας σε µήνυµα στο fb ή email: 
info@apahellas.gr για την αποστολή των προϊόντων 
στον χώρο σας.

Σηµείωση: Τα τραπεζικά έξοδα 
επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς. 


